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গ্রকাশকের নিবেদন | 

স্যরি 

দেবী বীণাপাঁণির বরপুজ কবিশ্রেষ্ঠ হেমচন্দ্রের সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী এত দিনে আমাদের ৮৩] 
চেষ্টায় প্রকাশিত হইল । হেমচন্্রের অসংখ্য তক্ত পাঠকের পক্ষে ইহা আননের সংবাদ 
কি? 

ক্র শক্তিতে আমাদের ষতটুকু সাধ্য, তাহা আমরা করিলাম, এজন্স বতটুকু টাকি 
লাভ করি, বঙ্গ-সাহিতোর এই গুরুতর অভাব-মোচনের জন্ত আমরা স্পর্ধা! করিতে চা্ছি শৃ্ 
কারণ, চেষ্টা আমাদের, সিদ্ধি ভগবানের হন্ডে ; তাহার ইচ্ছ। ভিন্ন কোনও কার্য্যই ন্ুসিদ্ধ হয় না 

প্রকৃত পক্ষে বঙ্গ-সাহিত্যের জন্ত,--এই নব জাগ্রত, নব উদ্দীপনা -প্রদীপ্ত, আশা, উৎসাহ, 
আগ্রহে স্পন্দিতবঙ্ষ বাঙ্গালীজাঁতির জন্য হেমচন্ত্রের গ্রন্থাবলীর আবশ্তক আছে, হেমচক্ত্রের ভেয়ী- 
নিনাদে একদিন নিদ্রিত বাঙ্গালী হ্বপ্রঘোরে উঠিয়। বসিয়াছিল, হেমচন্দ্রের শাস্তিরসাম্পদ প্রেম 
তক্তিপূর্ণ সঙ্গীত-তরঙ্গে একদিন বাঙ্গালীর কর্ণে দেবর্ষি নারদের মধুর বীণার ঝন্কার ধ্বনিত 
হইয়াছিল, একদিন তাঁহার প্রণয়ের কবিত! বঙ্গের কাঁব্যকাননে কোকিলের কুছধ্বনির মাদকতা 
আনয়ন করিয়াছিল; কিন্তু হেমচন্দ্রের ক& চিরনীরব হইয়াছে । তাহার কাব্য ও কবিতাগুর্দি 
বিক্ষিপ্তভাবে ও অসম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা সংগ্রহ করিয়া বঙ্গীয় পাঠক তৃপ্তিলাি 
করিতে পারেন নাই। এত দিনে আমর] তাহ] যথাসাধ্য বিশুদ্ধরপে প্রকাশিত করিলাম। রে 
সময়ে হেমচন্দ্রের জাতীয় সঙ্গীতের জন্য প্রত্যেক বঙ্গীয় নরনারীর হৃদয় আকুল হইয়াছে, ঠিক 
সেই সমগ্কেই তাহ! প্রকাশিত হইল। আজ হেমচন্দ্ের পরিবাঁরবর্গের প্রতি জাতীয় রুতজ্ত। 
স্মরণ করিয়াও তাহাদের সাহায্যের জন্য প্রত্যেক বাঙ্গালী পরিবারে এই পরম সুন্দর ও অতি 
স্থুলত গ্রস্থাবলীর আদর হইবে) এ আশা! আমর! অবণ্ঠই করিতে পারি। 

হেমন্তের মৃত্যুর পর চতুর্দিকে শৌক-কল্লোল উখিত হইয়াছিল, তাঁহার বিপন্ন পরিবারের 
সাহাধ্যার্থ থিয়েটারে টাকা উঠিয়াছিল। কোন কোন সভাতেও এবং কোন কোন সংবাদপত্রের 
সম্পাদকের দ্বারাও অনেক টাঁকা চাঁদা উঠিয়াছিল, কিন্তু সে সকল টাকার কি হইল, তাহার কেহ 
সংবাদ রাখেন না। হেযচন্দ্রের ছুঃসহ বিরহে ইহাদের কাতরতা, টাকাগুলি হত্তগত হইবার 
সঙ্গে সঙ্গে নিবৃত হইয়াছে । এখন সে চাদার নাম-গন্ষধের সন্ধান পাওয়! যাইতেছে না। আমরা 
ক্ষুদ্র ব্যক্তি, ক্ষমত1 অল্প। আমর! হেমচন্ত্রের পরিবারবর্গের সাহায্যের জন্য এই গ্রস্থাবলীর 
গ্রচাঁর করিলাষ । 

হেমচন্দ্রের সুযোগ্য কনিষ্ঠ পুত্র স্বত্ধর জীযুক্ত বাবু অন্থকুলচন্দ্র বন্যোপাধ্যার় মহাশয় এই 
গ্রন্থাবলী প্রকাশে আমাদিগের যথেষ্ট সহায়তা! করিয়াছেন; বড়ই ক্ষোভের কথা, আজ হেমচন্ের 
ভ্য্ঠ পুত্র অতুলবাবু এই গ্রন্থাবলীর প্রচার দেখিতে পাইলেন না, কাল অকালে তাহাকে হরণ 
করিয়াছে। গ্রস্থাবলীর প্রচারের জন্য তাহার আন্তরিক উৎসাহের কথ! আমরা এ জীবনে 
ভূলিব না। 

হেমচন্দ্রের স্থতি যদি বাঙ্গালীর আদরের যোগ্য হয়, হেমচন্ত্রের প্রতিভা যঙ্গি বাঙ্গালীর 
সম্মানের যোগ্য হয়, হেমচঞ্জের কীর্তিত্তস্ত যদি গৃহে গৃহে রক্ষণযোগ্য হয় এবং তাহার পরিবার- 
বর্ণের সহিত সহান্থভৃতি প্রকাশ যদি বাঙ্গালীর জাতীয় কর্তব্য হয়--তবে আমাদের বিশ্বাম আছে, 
এই গ্রন্থাবলী বাঙ্গালী পাঠক-সমাজে অনাদূত হইবে নাঁ-অলমতিবিস্তরেণ-. 

বন্ুমতী-আফিস, | বিনয়াবনত 
১৫ই মা, ১৩১৫ সাল।, শ্ীউপেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় । 
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শীতল বাতাস বয় জলের কল্লোল । 
রাডা রবি ছবি লয়ে খেলায় হিল্লোল ॥ 
ধীরে ধীরে পাতা কাপে পাখী করে গান । 
লোহিত-বরণ ভান্ক অন্তাচলে যান ॥ 

বিচিত্র গগনময় কিরণের ঘটা । 
হরিদ্রা, পাটল, নীল, লোছিতের ছটা] ॥ 
হেরিয়া ভবের শোভা জুড়ায় নয়ন । 
শীতল শরীর সেবি মলয়-পবন ॥ 

হেন সন্ধ্াকালে যুব! পুরুষ নবীন । 
ত্রময়ে নদীর কূলে এক! একদিন । 

ললাটের আয়তন স্ুুচার বরণ। 
লোচনের আভ1 তার যুখের কিরণ ॥ 
দেখিলে মাস্ুষ বলি মনে নাহি লয় । 
লুরপুরবাসী বগি মনে ভ্রম হয়॥ 
শাপেতে পড়িয়া যেন ধরার ভিতরে । 

পূর্বব-কখা মালোচনা করিছে কাতরে ॥ 
একদৃঠে এক দিকে রহি কতক্ষণ। 

কহিতে লাগিল যুব! প্রকাঁশি তথন ॥ 
“দেবের অসাধ্য রোগ, চিক্তার বিকার । 
প্রতীকাঁর নাহি তার বুঝিলাম সার | 
নহিলে এখনে! কেন অন্তর আমার । 
ব্যথিত হতেছে এত দহনে তাহার ॥ 
চারিদিকে এই সব জগতের শোভা । 
কিছুই আমার কাছে নহে মনোৌলোভা ॥ 
এই যে অ-ক্তময় ভান্ুর মগুল । 
এই সব মেঘ যেন জ্বলস্ত অনল । 
এই যে মেধের মাঝে দিবাকর ছটা । 
সোনার পাতায় ধেন সিন্দুরের ঘটা ॥ 
এই শ্যাম দুর্বাদল এই নদ'-জল। 
মগ্ডিত লোহিত-রবি কিরণে সকল ॥ 

নিরানন্দ রসহীন সকলি দেখায়। 
নয়নের কাছে সব ভাঙিয়! বেড়ায় ॥ 
মনের আনন্দে অই পাখী *৮2 গান 
জানায় জগত-জনে রবি অন্ত যান ॥ 

উর্দপুচ্ছ গাভী অই পাইয়! গোধূলি । 
যাইতেছে ঘরমূখে উড়াইয়া ধূলি ॥ 
কষক, রাখাল, আর গৃহী যত জন । 

সেবিয়! শীতল বায়ু পুলকিত-মন ॥ 

পৃথিবীর যত জীব প্রফুল্ল সকল। 
অভাগা মানব আমি অন্ুখী কেবল ! 

ত্যজি গৃহ-কারাগার এন্ নদীতটে। 
দেখিতে ভবের শোভ1 আকাশের পটে ॥ 
ভাবিচ শীতল বায়ু পরশিলে গাঁয়। 

চিন্তার বিষের জ্বালা! নিবারিবে তায় ॥ 
চিন্তা বিষে মন বার জরে একবার । 
নিরুপায় সেই জন, বুঝিলাম সার ॥ 

এ ছার”--এযন কালে, প্রিরসথা তার । 

আসি পাশে দ্খড়াইয়া, করে নমস্কার ॥ 

“একাকী এখনো হেথা কিসের কারণ ?” 
বলিয়া সুধার তার, সেই বন্ধুজন ॥ 
“এস এস এস ভাই প্রাণের কমল। 
দেখ বুকে হাত দিয়ে হলো কি শীতল ॥ 
ভেবেছি আমি হে সার নরক সংসার। 

প্রাণী ধরিবার ঘোর কল বিধাতার ॥ 
সাধু পুরুষের নয় রহিবার স্থান । 
ভীষণ নরক-কুণ্ড কূপের সমান ॥ 

দৌরাত্ম্য, নি রাচার, ধরা-অলঙ্কার। 
দ্বেষ, পরহিংসা, আর নৃশংস-আচার ॥ 

দত্ত, অহঙ্কার, মিথ্যা, চুরি, পরদার । 
প্রতারণা, প্রতিহিংসা, কোপ অনিবার ॥ 



হেমচন্দরের গ্রস্থাবলী | 

“নরহত্যা, অনিবার্ধ্য সংগ্রাম দুরস্তু | 

কত লব নাম তার নাহি যার অন্ত ॥ 

পরিপ্ত বসুন্ধরা এই সব পাপে। 

স্বরণ করিতে দেহ থর থর কাপে॥ 

প্রতীকাঁর কিসে তার বল দেখি ভাই। 

এই দেখ নদীঙ্গলে ঝাপ দিতে যাই ॥” 

এই কথা বলি তারে আলিঙ্গন করি। 

যেতে চায় নরসথা, সথা রাখে ধরি ॥ 

“ছি ছি ভাই পাগপের মত কত বল। 

কাপুরুষ-কথ। কেন মুখে এ সকল ॥ 

এ কথা শুনিলে তব পিতা কি ভাবিবে। 

এ কথা শুনিলে “জগতারা” কি বলিবে॥ 

সেনে এ জগত-তারা রমনীর মণি। 

তোম] বহ জানে না হে, সরলা কামিনী ॥ 

মনে কর দেই নিশি এই নর্দীজলে। 

ভাসে তরী, তা”র পরি ঘুমায় সকলে ॥ 

প্রমন্ত তটিনী করে শশী আলিঙ্গন । 

তারকা-মাঁলায় ঘের! বিমল গগন ॥ 

ধুধু করে চারিদিক হু হু করে প্রাণ। 

আর পারে নাবিকেরা করে সারিগাঁন ॥ 

ভূতল আঁক।শ আর তরঙ্গিণী জল। 

তরু, বায়ু, তারারাঞজি, টাদের মণ্ডল ॥ 

চক্ষে দেখা বায় আর কানে শুনা যায়। 

বোধ হয় প্রেম-সুধা মাখা সমুদায় ॥ 

তুমি কাছে শুয়ে, জল নাচি নাচি চলে । 

অশ্রজলে ভিজি রাঁমা এইবূপে বলে। 

“আমি নারী অভাগিনী, পতিকোলে বিরহিণী, 

নাঞজানি করেছি কত পাপ। 

সেঠেলে চরণে ক'রে, ত্যজিলাম তাঁর তরে, 

জননী ভগিনী ভাই বাপ ॥ 

কথ। বার মধুময় মন যাঁর প্রেমালয়, 

সেকেন আমারে করে হেলা। 

দেখেও কি সে দেখে না,ভেবেও কি সেভাবেনা, 

অদ্ভুত পুরুষের খেল ॥ 

কেন বা হইবে আন, পুরুষেয় শত টান, 

শঙু। শান সংগ্রাম, ভ্রমণ । 

রাজনীতি, রাজঘার, বাবসা, কৃষি, বিচার, 

দ্যতর্লীড়া, রমণীরঞ্জন | 

পুরুষের এই সব, পুরুষ নারী-বিভব, 
সবে নিধি অমুল্য রতন। 

সেই ধ্যান সেই ধন, সেই প্র, 
' তবু তায় করে অধতন॥ 

যা হোক্ জীবন ছার” রাখিব নাষ্।'ম 
নদীজ্লে হইব মগন।? 

এত বলি উঠে গিয়া, তরী-পৃষ্ঠে দাড় 
একে একে খোলে আতরণ ॥ 

সাক্ষী করে চন্দ্র-তারা, গণ্ড বেছে অশ্রু 
দর দর বিগপিত হয়। 

“অভাগী পরাণে মরে, বলো! সবে প্রাণেশ 
এ যাতনা আর নাহি সয় ॥+ 

এত বলি তোমা পানে, পুরণ দৃষ্টি রাম! হা 
শ্বাস ত্যজজি ঝাপ দিতেযাল়্। 

তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে, তোমার দোহাই দি 
কত ক'রে নিবারিভ তায় ॥ 

এখনে। নয়নে বারি ঝরে বুঝি তার। 

এই সে কীদ্দিতেছিল নিকটে আমার ॥ 

দুই কর করে ধরি সঙজ্গল নয়নে । 

বলে মোরে ধীরে ধারে করুণ-ব5নে | 

*্সধাইও, ওতে ভাই, তোমার সধারে | 

কিকাঁরণ অধতন করেন আমারে ॥ 

দাঁসী প্রতি প্রতিকূল এত কেন হন? 
বারেক তুপিয়! মুখ কথা নাহি কন ॥ 

কোন্ অপরাধে আমি আছি অপরাধা। 

অহরহ ভাবি তাই দিবানিশি কাদি ॥ 

বল তিনি কোন্ দোষ দেখেন আমার। 

কি করিলে পরিতোষ হইবে তাহার % 

ভেবে দেখ, ঠারে তুমি কত ছুথ দাঁও। 
ভাল ক:রে সাঞজা বুঝি এবে দিতে চাও ॥ 

পহায়-বিহীন1, ভাঁই, রমণী অবলা । 

সংসার-সাগর-মাঁঝে স্বামী মাত্র ভেলা | 
একে ত নারীর জাতি পরের অধীন । 
তাহাতে অভাগ! দেশে দাসী নত কেনা ॥ 

পৃথিবী ভিতরে জানে পরিবার জন। 

রন্ধনশালার সীমা ভিতরে ভ্রমণ ॥ 

সে ধদি পতির প্রেমে হুইল বিমুখ । 
এর চেয়ে তার তবে আছে কি অসুথ ॥ 

বল দেশাঁচার-গোষে পরের নন্দিনী । 

কি কারণ অকারণ হুঃখের ভাগিনী ॥ 

সত বটে, তোম! দৌহে বিস্তর প্রভেদ । 

সত্য তার মনে মাথা অজ্ঞানের রেদ ॥ 



চিন্তাতরঙ্গিণী। € 

তুমি বই সেই ক্রেদ বল কে. মৃছাবে। 
অজ্ঞান-আীধার ঘোর আর কে ঘুচাবে? 
বিচ্যাহীনা! সেই জন জানে না সকল। 
ধন্মাধশ্ম কশ্মাকন্ম কিসের কি ফল ॥ 
পতি পুন্র গুরজজনে কিরূপ আচার । 
কি করিলে সুস্থ থাকে দেহ আপনার।॥ 

তুমি যি অবহেল অন্ধ কোন্ জন। 
এই সব শিখাইবে করিয়া ষতন ॥ 

প্রকৃতির অট্টালিকা কে দেখাবে তায়। 
কে কাণ্ডারী হবে তার জীবনের নায় ॥” 

'“ম্মহে সে, কি বলিবে, বুঝি হে সকল । 

বুঝাইতে নারি ভাই মনেরে কেবল ॥ 
কেমনে এমন দেহ ধারণ করিব। 

কেমনে সংসার-পাপে ডুবিয়া রহিব ॥ 
“আমার আমার? করি সকলে পাগল। 

হায় রে সমাপন পর জানে ন। কমল ॥ 

মনের মতন লোক মেলে না রে ভাই। 
বল বল সাধুজন কোথা গেলে পাই? 
ধম্মশীল অকুটিল আছে কয় জনা । 

কে না মিথ্যা! বলে কেনা কৰে প্রতারণ। | 

ইচ্ছ। করে একেবারে পৃথিবী যুড়িয়া। 
নূতন মানবঙাতি আনি হে গড়িয়া॥ 

কেন ভগবান্ হেন পৃথিবী রচিল। 

কলুষ-পাথারে পরে কেন ডুবাইল ॥ 

মাটীর শিকলে কেন আত্মা মন বাধা। 

আলো আধারিয়া করি কেন দেন ধাধা। 

মনে হয় ভেদ করি দেহের পিঞ্জর। 

বিভু-পাঁশে গিয়ে যোঁড় করি দুই কর॥ 
আুধাই এ নরলোক স্বজন কারণ। 

আর আর লোক সব করি দরশন ॥ 

সঠিক বলেছি তোমা না করি গোপন। 
এত দিন কোন্ কালে ফুরাইত রণ। 

সুধু সেই অভাগিনী তোমা কয় জন । 
পরকালভক্ন ভাবি পিতার কারণ |” 

বলিতে বলিতে দৌোহে কথায় ভুলিয়!। 
নদী হ'তে কত দূরে আইল! চলিয়া ॥ 
রমণীয় রূপ ধরে ভূতল গগন । 
পরিয়া শারদ শশী-রজত ভূষণ ॥ 
আলো পেয়ে কাক ডাকে দিবস ভাবিয়া । 

রজনীরমণ হাসে রহস্য দেখিয়া ॥ 
মহিমার ধবজ। লয়ে, 

বিমল গগনে হাসে চাদের মণ্ডল । 
নীল জলে যেন শ্বেত-কত্লের দল ॥ 

চারিদিকে প্রকৃতির শোভা অগশন। 
মহিমা হেরিয়া হয় ভকতি-জনন ॥ 

যোড়-করে ছুই জনে মুদিল নয়ন। 
অমনি গ্রামের মাঝে বাজিল বাজন ॥ 

ত্যক্ত হয়ে নরসথা কমে সুধায়। 

“এখন কিসের তরে বাজনা বাজায় ?” 

কমল বলিল “আজি সপ্তমী রজনী ।” 
অধীর হইয়৷ নর কতিছে তখনি ॥ 
“ছুর্বল মানব-মন সেই সে কাঁরণ। 
পুজে ভবদেব করি প্রতিমী গঠন ॥ 
সাকার-স্বরূপে তাই নিরাকারে ভাবে। 
মাটা পৃজ। করি ভাবে মোক্ষপদ পাবে & 
একবার এরা ষপ্ি প্ররূৃতি-মন্িবে । 
প্রবেশি ডাকিতে পারে জগত-বন্ধুরে ॥ 

শিব দুর্গা কালী নাম ভূপিবে সকল । 
পররহ্গ নাম মাত্র জপিবে কেবল ॥ 

কি ছার অমরপুর তার পুর-কাছে। 

কোথায় দেবের বুন্দ তার কাছে আছে॥ 

কি প্রতিমা দশতৃজা করেছে গঠন । 
সেকি তার বূপধার ব্রঙ্ধাগড হাজন। 

কথায় হ্জন ধার কথায় প্রলয় । 
দশভূজ| নারীন্ধপ তারে কি সাজয়॥ 
কিবা জব! বিস্বদণে তুমিবে সে জনে । 
ধর! পূর্ণ ফলে ফুলে করেছে যে জনে ॥ 
কিবা ধূপ দীপ গন্ধ তার যোগ্য দান। 
যেই জন ধৃপ-ধূনা-কম্ত,রী নিদান ॥ 
কি মন্দিরে তার মূর্তি করিবে ধারণ। 
সসাগর। ক্ষিতি ব্যোম ধাহাঁর রচন ॥ 
সার মন্ত্রজানি এক পরব্রহ্মনাম | 
মৃক্তিপদ জানি সেই পরকব্রহ্মধাম ৪” 
এত বলি ধীরে ধীরে তুলিয়। বয়ান! 
কুতৃহলে &্লোহে মিলে করে বিভূগান ॥ 

“আনন্দে মিলাও তান, গাঁও রে বিভৃর গাঁন, 

জস্গ জগদীশ বল মন। 

ত্যজরে অনিত্য খেলা) তাজ রেপাপের মেলা, 

ভঙ্গ রে তীতার শ্রাীরণ ॥ 

বিমানে বিরাজ হয়ে, 

চারিদিকে তারাগণ ধায়। 



হেমচক্টোর প্রস্থাবলা । 

মাজিয়। মোহন সাজে, বসগিয়! ভবের মাঝে, 
শশধর তার গুণ গায়॥ 

দিবস হইলে পরে, ' প্রচণ্ড রবির করে, 
প্রকাশে ভাহার মহাবল। 

স্থাৰর জঙগম জল, ব্যোম বাছু মহীতল, 
তার গুণ গাইছে কেবল ॥ 

ভজ রে তাহার নাম, খোজ রে তাহার ধাম, 

সেই জন ভবের কাগ্ডারী। 

সেই প্রহ্থ ভয়ঙ্কর, যমে ধারে করে ডর, 
সেই জন ভবের কাণ্ডারী॥ 

করেছি অনেক পাপ, সভিব অনেক তাপ, 

দয়াময় দয়া করো নরে। 

ঠেল না চরণে ক'রে,  দেখ। যেন পাই পরে, 
এই নিবেদন পাগী করে।” 

গান করি সমাপন, প্রিঃ্সখ1 ছুই জন, 

কিছু পরে ঘরে দেখা দিল। 

সথাকর করে ধরি, কমল বিনয় করি, 
এই কথা তখন বলিল ॥ 

“বৃথা চিন্তা কর দূর, রণ-মাঝে হও শূর, 
কি কারণে এত ভয় পাও। 

বিপদে যে ভয় পায়, লোকে দে'খে হাসে তায়, 
পুরুষের প্রতাপ দেখাও ॥ 

এখন বিদায় চাই, ঘোর নিশি ঘরে যাই, 
দেখে ভাই থাকে যেন মনে। 

অরুণ না দেখা যায়, পাখা ন! কাকলী গায়, 
হেন কালে মিলিব হৃঃজনে ॥” 

ভোরে উঠি গুটি গুটি চলিল কমল। 
নব নব পাতা সব করে দলমল।॥ 

দুই চারি, তারা ধরি, প্রহরীর বেশ। 

ধিকি ধিকি ঝিকি মিকি করে নিশি শেষ ॥ 
পায় পায়, সথা ষায়। নরসখাবাসে। 

মনোহরা, জগতারা, দেখে পতিপাঁশে ॥ 
পাখ৷ হাতে, প্রাণনাথে, করিছে সেবন । 

সারা 'নশি, কাছে বসি, অলস নয়ন ॥ 
সে বরণ, সে বদন, সে নয়ন চুল। 
সে বলন, সে চরণ, বরণ হিঙ্ছুল ॥ 
দিন দিন, বিমলিন, শুকাইয়। যায়। 

জাগরণে, ৰরাননে, বিরস দেখায় ॥ 

তবু তার, রূপ-ভার, হেরিলে নয়ন । 
কু আর, ভোলা ভার, জনম মতন ॥ 

পায় পায়, কাছে যায়ঃ কমল সুধীর । 
অপরুপ, দেখে রূপ, দৌহে হয়ে স্থির ॥ 
নিরমল, যেন জল, করে পরিক্ষার 
সেইরূপ, অপরূপ, রূপ হয় তার ॥ 
মুখভাতি, স্থিরজ্যোতি, ক্রমশ উজল। 
প্রসারিত, সঙ্কুচিত, ললাটের স্থল ॥ 
ওষ্ঠাধর, থর থর, কাপে ঘন ঘন । 
যেন কোন, স্ুুস্বপন, করে দরশন ॥ 

থেকে থেকে, একে একে, প্রফুল্ল সকল! 
নাস] কর্ণ, গগ্ুবর্ণ, হয় সমুজ্জ্বল ॥ 
অপরূপ, সেই রূপ, হেরি পতিব্রতা। 
ভাবে দেব, কোন দেব সনে কনকথা ॥ 

দণ্ড দুই, কাল বই, নরসথা জাগে। 
দেখে সতী, একমতি, বসে শিরোভাগে ॥ 

হ্বঈমতি, দ্রতগতি, প্রিয়া-কর ধরে। 
চমকিত, পুলকিত, কয় দ্রতন্বরে ॥ 

“মরি কি দেখিন্ু, কোন্থানে এ, 
এখন কোথায় রই। 

কোথা নিরমল, সেই সুধাঁজল, 
সে মোহন পুরী কই॥ 

কোথা মনোলোভা, দশদিক শোভা, 

অতুপিত আভা কই। 
এ আলো সে নয়, এবাতাস নক, 

এ যে পাখী ডাকে অই ॥ 

সেরপ সুন্দর, পুরী মনোহর, 

নাহি ভূমণ্ডল-মাঝে। 

বিশ্ব-বিনোদন, বিমল কিরণ, 
তাপহীন শোভা সাজে ॥ 

ভাঙু মহাবল। চন্দ্রমা শীতল, 

দুরে নিরুজ্্বল রয়। 

ঘোর ঘটা! আল, শোভিতেছে ভাল, 
তাহে পুরীশোভ। হয়॥ 

গীত সুমধুর, পৃরা অই পুর, 
| তাদৃশ নাহিক আর। 

কম্তরী জিনিয়া ভবন পুরিয়া, 
বহে গন্ধ চমৎকার ॥ 

জরা-মৃত্যু নাই, সর্বশুভ ঠাই, 
চির-আনন্দিত লোক । 

নাহি অনাচাঃ বৈরি নাহি কার, 
নাহি জানে কেহ শোক॥ 



চিন্তাতরঙ্গিণী ৷ 

যোহন মুরতি, অই পুরীপতি, 
আসীন বেদীর পরে। 

ঝলমল করে, - বেদী আভা ধরে, 

নিন্দি রবিকোটি-করে ॥ 
মোহিত অস্তরে ' আনন্দের ভরে, 

ষোড় করি উভ হাঁত। 

সাধু যত জন, গাহন বাজন, 
আর করে প্রণিপাত ॥ 

প্রেষ-রোমাঞ্চিত, দেহ সুকম্পিত, 
গাহিল ভকত জন। 

সঙ্গীত শুনিল, ভকতি পৃরিল, 
পামর মানব-মন ॥ 

কি দেখিন্থু আহা, পুন কিরে তাহা, 
কতু দেখিবারে পাব । 

এ পাপে না রব, এ তাপ না সব, 

ত্বরায় সেখানে যাব ॥ 

নিরমল ঠাই, তাহে পাপ নাই, 
সে যে সাধুজন-ধাম। 

অই শুন! বায়, অই গীত গায়, 

ডাকে মহাপ্রতৃ-নাষ ॥ 

ষেন কেহ মোরে, “লয়ে যাব তোরে, 

বলিছে কানের কাছে। 
তার সনে ধাব, স্বধানাম পাব, 

আর কি তেমন আছে?” 
বলিতে বলিতে, কথা না থামিতে, 

সংবিৎ হারায় তেঁহ। 

কমল-কামিনী, ত্বর1 বারি আনি, 
স্ুশীতল করে দেহ ॥ 

চেতন পাইয়া যুবা কাপিতে লাগিল। 
আখিজলে যুবতীর বদন ভাসিল ॥ 
তখন কমঞ একা বিপাকে পড়িয়া । 

কহিতে লাগিল তারে সান্তনা করিয়া ॥ 

“সুবোধ হইয়া কেন অবোধ হইলে । 
কি দেখি এতেক সখি, আতঙ্ক ভাবিলে ॥ 
সামান্ত হয়েছে জর কত দিন রবে। : 

তার তরে এত বল ভাবিলে কি হবে ॥ 
আশু যাতে রোগ ষায় করহ উপার়। 

আমি সদা কাছে রব ভয় কিবা তায় ॥” 

শুনিয়া! সুন্দরী বারিধার। নিবারিল। 
একমনে স্বামীসেবা করিতে লাগিল ॥ 

ভালয় ভালয় রোগী নীরোগী হইল। 
ছুর্বল শরীর তবু সবল নহিল ॥ 
তগ্রদেহে ভগ্রমনে বাড়িল হুতাশ। 

পতি লাগি পতিব্রতা হইল হতাশ ॥ 
নিরজনে ডাকিয়া একদিন কমলে। 
ছল-ছল নেত্রে জল জগতার1 বলে॥ 
“কপালে কি আছে মোর বুঝিতে না পারি। 
কেহ আর নাই মোর আমি এক। নারী ॥ 
দেখি দিন দিন তিনি শুকাইয়। যান। 
উদসীনভাব সন্ধা অলস নয়ান ॥ 

হয় হ'ল, নয় নেই থেতে নাহি চান। 

যখন তথন দেখি বিষম বয়ান ॥ 

দুই চারি কথা কন সদাই নীরব । 
বল কিছু স্থির হয়ে শুনিবেন সব॥ 
বুঝেছি অভাগী আমি বিধাতা বিমুখ । 
কত গুখ-আশে আগে নাচিত হে বুক ॥ 

কত দিন কত মত ভেবেছি হেভাই। 
এবে বুঝি হ'ল ভোর আর আশা নাই ॥ 
এমন ক মহাপাপ করেছি হে আমি। 
কে দিল আমারে শাপ তাই হেন স্বামী ॥ 
উপকথা ছেলেবলে। শুনেছিন্থ ভাই। 
ক্রমাগত দিবানিশি মনে পড়ে তাই ॥ 
অপরূপ পাখী পেয়ে নাগী একজন । 

সোনার খাঁচায় থুয়ে কগিত যতন ॥ 
তারি সেব! আট পর সদত করিত। 
পড়াত, থাওয়াত, হাতে তুলিত পড়িত ॥ 
একদিন ফাকি দিয়া পাথী উড়ি যায। 
কেহ কোথা তারে আর খুঁজিয়া পায় । 
অন্ত রোগ নহে এ ষে চিন্তা-রোগ কাল। 
কি হবে বল হে সথে বিষম জঞ্জাল ॥ 
একবার তীরে তুমি বল ভাল ক'রে। 
অই আসিছে দেখ ঘাড় হেট ক'রে ।॥। 
“কেমন আছ হে আজি ?নিরুত্তর কেন? 
অতিশয় মানভাব দেখি কেন হেন 1?” 
“আমার সংসারে আর থাকি কিবা ফল। 
কি হবে থাকিয়ে হেথা প্রাণের কমল ॥ 
দেশাচার রাক্ষসীরে বধিতে নারিনু। 
্বদেশের ছুঃখভার ঘুচাতে নারিছু || 
জনমদাতার ধার শোধিতে নারিচু। 
দিন দিন মহাপাপে ডুবীতে লাগি |। 



হেমচন্দ্রের গ্রস্থাবলী। 

“মনের বাঁদনা! কই পূরাতে পারিস 
মানবমগ্ডলণ কই পবিত্র করিন।। 
প্রীতিবারি সমাঞেতে দে'চিলাম কই । 
স্বার্থ, দ্বেষ, পরভিংস।, নাশিলাম কই ॥ 

কই আপনার মন নিরমল ভল। 

কই ধশ্মপণে মনস্থির হয় বল।। 
তায় এ বয়সে কত পাপ করিলাম। 
কত গুলিলাম, কত মিথা। বলিলাম ॥ 

তাহে দিন দিন ক্ষীণ হয় বুদ্ধি বল। 
পধিবীর ভার দিন বাড়াই কেবল ॥ 
পিত-গলগণ্ড হয়ে কত কাল রব? 

অন হাপ-শিণ। আর কতকাল সব ॥ 
আহ কি সুখেতে কাপ শিশুর! কাটায় । 
অই দেখ নাচ নাচি কর জনা ধায়॥ 
মনের সাঁধেতে খেপা কর এই বেলা । 
এখনি হইবে সন্ধ্যা! ভাসাইবে ভেল। ॥ 
দিন কত থাক আর জানিবে তখন। 
আনন্দের ধাম এষ্ট পৃথিবী কেমন। 
অই বেলা কত-খেণা আমিও থেলেছি। 
অই বেলা কত আশ! আমিও করেছি ॥। 

এখন বুঝেছি সার অসার সংসার । 
দণ্ড ছুই আলে! পরে ঘোর অন্ধকার ॥ 

এ ভবের নাট্যশাল। ছায়াবাজী প্রায়। 

দিন দুই ধুমধাম পরেতে ফুরায় || 
মধুময় শিশুকাল কত দিন রয়। 
যৌবন-সৌরভ দিন চারি বই নয় ॥ 
বিষয়ী লোকের মান, আজি আর কালি। 

প্রবল পবনে যেন উডে মরুবালি ॥ 
বীরের বীরত্বগুণ প্রথম প্রথম । 
বিত্তারিত দশ দিকে টাপাগন্ধসম ॥ 

কিন্তু যেন মধ্যাহের প্রথর মিহির | 
বৈকালে লুকায় আড়ে মেঘ স্থগভীর ॥ 
বিধোর আধারময় এ ভব ভিতরে। 
স্থখ যাহা দেখ তাহা মুহূর্তের তরে ॥ 

'আমানিশা, তাহে মেঘ কাঁলিমবরণ। 
তার মাঝে যেন সৌদামিনী-দরশন ॥ 
আধার নিশিতে যেন তাহার পতন । 
জলবিহ্ব ক্ষণে যেন জলেতে মগন ॥ 

শরতের মেঘ যেন থন ঘন ডাকে | 
বৃথা আড়ম্বর উড়ে যায় ফাকে ফাকে ॥ 

সাগরচরেতে যেন বালির নির্্ম ণ। 
একটা রঙ্গ পরে না থাকে নিশান ॥” 

*€স্কি ভাই ছ্কেনভাব,খকেন হে তোমার। 

ভগ্র সাশ। কি.কারণ হলে]! অর বার ॥ 

কি ছার পাপের :ঢউ, দেখি ভ' কর। 

পায়ে করি ঠেলি দা, নিজ বীণ্য ধর ॥ 

সাগরের মাঝে মেন অক্ষম্ন অচন। 

বথায় প্রচারে বড় তরঙ্গের দ. ॥ 

সেইরূপ সাপূজন সংসার-ভিতকে | 

বদ্ধমূণ স্থির ভাব আপনার ভয়ে ॥ 
কিছু কাল কই পায় ধার্মিক আুক্ষন । 
'অনস্ত কালের তরে আখের ভাজন ॥ 

কে তোমারে বণিল হে অকর্মণ্য তুমি । 
তোমামত লোক আছে তাই আছে ভূমি ॥ 

সাধু মহাক্গন গুণে আছে পরাতল। 

নহিলে দে কোন কালে যেত রসাতল ॥ 

“কি করিব আর আমি, সদ বল তাই। 
দেখ দেখি মনে ভেবে কিছু কর.নাই ॥ 
এত জনে নীতি শিক্ষা কে করিল দান। 
পাপ হ'তে এত জনে কে করিণ ত্রাণ ॥৮ 

“সত্য বটে, য! বপিলে বুঝিচ্ছ কমল । 
আজি আঁর থাক কালি বলিহ সকল ॥ 
নিদ্রা ইচ্ছা আজ কিছু হতেছে সকালে । 
বত পার বলে! সখে, কাল প্রাতঃকালে । 

কমল চলিয়া যাঁর, নর-সখা কয়। 

“আর দেরি করা মোর পরামর্শ নয় ॥ 
প্রাণের কমল শুনি সকালে কি কবে। 

কি করি, থাকিতে আর নাহি পারি ভবে ॥ 
যাই দেখি একবার বা'হরে বাতাসে । 
দেখে আসি কমল ফিরিয়া নাকি আসে।” 

এত বলি অবিলম্বে বাহিরে আসিল । 
নিরথি গগনশোভা কহিতে লাগিল ॥ 

“থাক থাক শশধর, বিরাজ আকাশে । 

তুমি না থাকিলে কেব! তিমিরে বিনাশে ॥ 
মাসে মাসে তুমি ত হে কত দেশে যাও। 
ভাল মন্দ কত লোক দেখিবারে পাও ॥। 
অপটু আমার মত দেখেছ কি কারে । 
আর আর লোক সব বলে কিবা তারে ।। 

অহে ও তারার বৃন্দ, আকাশের ৰাতি | 
লক্ষ লক্ষ যোজনেতে প্রকাশিছ ভাতি ॥ 



চিন্তাতরঙ্গিণী ৷ 

কোথায় ভাগ! হেন দেখেছ কি আর। 

দেখে থা" বল তবে কিবা নাম তার ॥ 

ধরাতল, .ঠার বুকে আর কত জন। 

মোর মত াপুরুব করে ড্রাগরণ ॥ 

কোথা যাদ শশদর রহ এক পল ।॥ 

বারেক মানর সাধে হেব্রিব ভূতল ॥” 
বলিতে বলিতে শশী পশ্চিমে হবিল। 

শ্বাস তা'' নবরসথা গেহেতে পশিল ॥ 

ঘোর নি; ..অভিকত দোখল সকলে । 

আপন ম'ন্দরে তবে ধীরে ধীরে ছলে ॥ 
দেখে চে'র খাটে শুয়ে সোনার পুতুলি। 

শানভাবে, যেন তবু হাসিছে বিজলী ॥ 
জাগরণে অচৈতন্য নদ্রা যাক সভা । 
একদৃগে দাণ্ডাইয়া রহে তার পতি ॥ 

মুদিতনয়না-মুখ হেরে বার বার। 

কতু যায় কভু মাসে, কতু পাশে তার ॥ 

কতু পুতুলের মত স্থিরতর রয় । 
অবশেষে ধারে ধীরে মৃছুত্ধরে কয় ॥ 
“বিদায় জনম শোধ দাও প্রণগিশি। 
রাখিতে না পারি আর এপাপ পরাণী ॥ 
এই বেল! সকালে সকালে ভঙ্গ দিব। 
পলাব ভবের ব্যুহে আর না রহিব। 
অভেদ পাষাণে মোর মন বাধা প্রিয়ে। 

আগে চলে যাই আমি তোমারে ফেলিয়ে ॥ 

আমা বই জান নারে তুমি রে অবগা। 
ভেবে উন্মাদ পতি হায় রে সরলা ॥ 

ক্ষমা] কর প্রেমময়ি! আমি অভাজন। 

কপালে থাকে ত হবে পরেতে মিলন ॥” 

এত বলি ঘন ঘন করি দরশন । 

নিঃশব্দ-চরণে মুবা করিল! গমন ॥ 
চকিত-নয়নে সদা চারিদিকে চায়। 

সদা ভয়, জাগি পাচ্ছে কেহ টের পায় ॥ 

পায় পায় উপনীত নিরূপিত ঘরে । 

ধবড়, ধ্বড় পড়ে বুক ঘরের ছুয়ারে ॥ 

সাহলে করিয়! ভর প্রবেশিল তাক ।' 

সাংঘাতিক রজ্জু ঝোলে দেখিবাঁরে পায় ॥ 
আপাদ-মভ্তক দেখি অমনি শিহরে। 

পরকাল-ভন্ন তবে আক্রমণ করে ॥ 

“পলাব, করিব, কি জানিকি হবে পরে। 

নতুবা, এ ভবে আর রঠ্ব কি করে ॥ 

অথবা, ভাসিয়! ভাসিয়। মিলিবে কুল। 
যদি মাঝে ডুবে যাই তবে ত প্রতুল ॥ 
কুল হতে সপিলেতে নামিয়াছি সবে। 
এখনি কোমর জল পরে কিবা হবে ॥ 

এখনো উঠেনি ঝড়, হয় নি তুফান । 
না জানি তখন তবে হবে কত টান ॥ 

সে পথে ষে কাটা নাই জ্ানিব কমনে। 

তাই ব'লে এ নরকে পচিব কেমনে ॥ 

হাক কিবা ছার কাট আমি হীন নর। 

কোটি কোটি ভা আছে বিশ্বের ভিতর ॥. 
অথবা অস্রযামা জানেন মকল। | 

তবে ত ভুগিতে হবে সমুচিত ফল ॥ 
কিন্ত তিনি দয়াময় পাতকী-শারণ। 

অবশ্য অবোধে হবে দণ্ড-নিবারণ ॥ 

দয় না কালে তিনি কেবা রক্ষা পাবে। 

আমূল মানবজাতি নরকেতে যাবে ॥ 
অবশ্য সদয় তিনি কাতর নেখিলে। 

অবস্থ নিস্তার পাব তাপনিবেদিলে ॥” 
এত বল, ধীরে ধারে ফস জড়াইল। 

হাতে তুলি কতবার ভয়ে ছাড়ি দিল ॥ 
কতবার জগতার মনেতে পড়িল । 
কতবার বৃদ্ধ পিতা ম্মরণ হইল ॥ 
অবশেষে প্রবল নিশ্বাস ত্যাগ করি। 
চক্ষু মুদি দৃঢ় করি রচ্জু হস্তে ধরি ॥ 
“ক্ষমা কর কুপাসিন্কু পাঁতকীর সথা |” 
বপিতে বলিতে প্র।ণ তাজে নরসথা ॥ 

ভ্রান্ত হয়ে অহে নর, কুমার্গে পশিলে। 
কেমন করাল পরকাল ন! বুঝিলে ॥ 
ষাঁতনা এডাব বসলে পয়াণ করিলে । 

হায় কি হইবে সেই অ।শ। না পূরিলে ॥ 
তায় ভগবান ভোল। প্রতি ক্ষমাবান। 

না বুঝিলে জ্ঞানতত্ব নিগুঢ় সন্ধান ॥ 
কোটি কোটি পাপী তথা, কতাঞ্জলি ক'রে 
“ক্ষমা কর ক্ষমা কর” ডাকিছে কাতরে ॥ 

নিকটে যাইবামাজ নহিবে নিস্তার ॥ 
আগে হবে প্রায়শ্চিত্ত পরেতে উদ্ধার 
এর চেয়ে সেধাতনা বেশী যদি হয়। 

তবে তবিফল তব আশা সমুদয় ॥ 
পরদিন মহা গোল করে পরিজন । 

জর্গতার! উর্ধতার] ভূতলে পতন ॥ 



হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী। 

কমল আসিয়! দেখি ভাসি আখিজলে। 
অধীর হুইয়া ধার কাদি কারি বলে॥ 

কমল কাদিয়। কয়, ধূলায় পড়িয়া! রয়, 

হেমময় প্রন্মার মত। 
সঘনে বহিছে শ্বাস, বদনে না সরে ভাষ, 

কপালে প্রহার চিন কত ॥ 
এক পল স্থির নয়, কতু আথিমুদি রয়, 

কতু দুই হাত বাড়াইয়া। 

সহাস-বদনে চায়, যেন কার দেখা পায়, 

মনে করে রাখিব ধরিয়া ॥ 
. এস হে প্রাণের সথা, একবার দাও দেখা, 

এবে তৃমি ছাড়িলে কেমনে । 
ছাড়িলে কেমন করে, সহচর কমলেরে, 

কি ভাবিয়া ভঙ্গ দিলে রণে। 
কেন ফেরে পড়িলাম, কালি তোম। ছাড়িলাম, 

| কেন ভূপিলাম তব ছলে। 
ফত আশা মনে ছিল, একেবারে ফুরাইল, 
একা রাখি আগে গেলে চলে॥ 
কমলে বাদিতে ভাল, কাছেরাঁখি চিরকাল, 

মনকথা বলিতে খুলিয়!। 
মধুর কবিত৷ ধার, হরিলাম কতবার, 

একাসনে ছুজনে বসিয়া ॥ 
কতবার একাসনে, দৌহে মিলি সঙ্গোপনে, 

পুজিলাম জগতের পতি । 

এবে কেন একা রাখি, পলাইলে নিয়া কাকি, 

কে তোমারে দিল হেন মতি ॥ 
এ পাপ করিলে কেন," কুমতি হইল হেন, 

বৃদ্ধপিতা.রে'ন হে কাদালে 
পতিপ্রাণা সতী নারী, পরাণে মাঠিলে তারি, 

বন্ধুজনে শোকেতে ভামালে ” 

না ফুরাতে কথা, সুব.র লতা, 
ধীরে আখি-পাতা মুদিল। 

রাজার ভবন, বিজন কানন, 
পিতা পুত্র বধ মরিল ॥ ৃ 

বত পরিজন, অতি ক্ষুপ্নমন, 
্বামীশূন্ত গৃহ ত্যজিল। 

বন্ুজনগণে, নিরানন্-মনে, 
হাহা রবে দিক্ পূরিল। 

ছাঁড়িয়! নিশ্বাস, ত্যজি রিপুবাস, 
প্রতিবেশি-গণে চেতিল। 

দিন ছুই ধরি, আহা আহা করি, 
গুন দেহযাগে পশিল ॥ 

হাঁসি-কান্না-ভর! এই বন্ুন্ধরা, 

বিশ্ববিরচক রচিল। 
সত্য নাম তার, অনিতা সংসার, 

রচায়তা সার ভাবিল | 

সম্পুর্ণ । 



বীরবাহু কাব্য। 

আরকি সেদিন হবে॥। জগত জুড়িয়ে যবে, ভারতের জয়কেতু মহাতেজে উড়িত। 

বে কবিকালিদাস, শুনায়ে মধুর ভাঁষ, ভারতবাসীর মন নানা রসে তৃষিত ॥ 
ষবে দেব-অবতংস, রঘু-কুরু-পাওবংশ, যবনে করিয়া ধবংদ ধরাতল শাসিত । 
ভারতের পুনর্ধবার, সে শোভ! হবেকি আর, অযোধ্য। হন্তিনা-পাটে হিন্দু যবে বসিত ॥ 

৭ পর আঞ্ পপ পপি পাপা শপ জপ স্পা ৮ এ পাপন পলাশী সী এস তপতি সি পক্ষ পা সপ িলপপা 



প্রথমবারের বিজ্ঞাপন 
সস 

প্রায় ঠিনন বৎসর হইল, আমি “চিন্তাতরঙ্গিণী” নামে একখানি অতি ক্ষুদ্র কাব্য প্রচার করি- 

যাছি। সেইথানি এক্ষণে কলিকাতা বিশ্ব-বিগ্যাঁলয়ের উপাধিগ্রহণেচ্ছ ছাত্রগণের প্রথম পরাক্ষার 
অন্যতম পাঠ্যগরস্থস্ব্ূপ নিয়োজিত হইয়াছে। 
. অতঃপর জনসমাজে সমধিক পরিচিত হইবার অভিলাষে আর একথানি কাব্য প্রচার করি- 
তেছি। কিন্ত নিতান্ত সঙ্কৃচিত-চিত্তে এই কার্যে প্রবৃত্ত হইলাম। একালে গ্রন্থ”-বিশেষতঃ 
কবিতা-গ্রন্থ প্রচার কর! দুঃসাঁহসের কর্ম ; কপালগুণে হয় ত যশের, নয় ত কঠিন গঞ্জনাঁর ভাগী 
হইতে হয়; কিন্ত মন্গযযের মন এত অস্থির এবং তাহার চিত্ত এত যশোলোলুপ যে, জানিয়। 
গুনিয়াও কেহ এই দুরূহ পথের পথিক হইতে সহজে নিবৃত্ত হয় না। ভাগ্যে যাহাই ঘটুক, 
একবার চেষ্টা করিয়া দেখি, সকলেই আপনাকে এইরূপে আশ্বাস দিয়া থাকে। আমিও তত্র 
একজন। 

উপাখাযানটা আদ্যোপান্ত কাল্পনিক, কোঁন ইতিহাসমূলক নহে । পুরাকাঁলে হিন্ৃক্থলতিলক 

বীরবৃন্দ শ্বদেশরক্ষার্থ কি প্রকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, তাহারই দৃষ্টান্তশ্বরূপ এই গল্পটী রচন' 
ঝরা হইয়াছে। অতএব এই ঘটনার কা'ল-নির্ণযার্থ হিন্দুদিগের পুরাবৃত্ত অনুসন্ধান কর' 
অনাবশ্যক 

শ্রীহেমচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 



বীরবাহু কাব্য 

বামিনী পোহ।য় যায়. ভূষা পরি উষ। ধায়, 
“আগে ভাগে ছুটে গিয়ে পথ সজ্জ। করিছে। 
অরুণে করিয়। সঙ্গে, অলক্ত লেপিয়৷ অঙ্গে, 

ছুই ধারে রাঙা রাঙা ঘন গুলি থুইছে।। 
সধাকরে কোলে করি, শ্বেত সাটা দিয়! ধীরি, 

মধুমাখা মুখ তাঁর ভাল ক'রে ঢাকিছে। 
চন্দ্রের খেলনাগুনি, তারাপুঞ্চ গুণি গুণিঃ 

অঞ্চলের শেষভাগে একে একে বাধিছে ।। 

তুষিতে দিবার রাজা, ভাল ভাল মুক্তা মাজা, 
শ্যাম ধরাতল-বুকে সারি সাব গাঁথিছে। 

রঞ্জিতে তাহারি মন, প্রমোদিত পুষ্পবন, 
তরুপরে থরে থরে ফুলমাল! বাধিছে | 

বিহগ গায়ক তায়, দিবাকর-গুণ গায়, 
তার পনে তালে তালে সমীরণ নাচিছে। 

'জয় দিবাকর? বলি, ভর্দমূুখে পুটাঞ্জলি, 
পূর্বাননে দ্বিজগণ স্তবধধনি করিছে ॥ 

হেন গ্রীন্ষ-প্রাতঃকালে, কান্তকুজ মহীপালে, 
কনোজের যুবরাজ আসি পদে নমিল। 

“যদি অনুমতি পাই, গ্রীষ্ম-উপবনে যাই» 
এই কথ! বীরবাহু সসম্তরমে কহিল ॥ 

শুনি আদ্ঙিন দিয়ে, লেহে শিরোঘ্রাণ নিয়েও 

ব্রণবীর মহারাজ আশীর্বাদ করিল। 
পিতার আদেশ পেয়ে, ত্বরার় আসিয়া ধেয়ে, 

হেমলতা-সন্নিধানে উপনীত হইল ॥ 
“এস প্রিয়ে ছুই জনে, গিয়ে গ্রীক্ম উপবনে, 

মিথুন-দল্পতি সম বনে বনে ভ্রমিব।. 
মালতীর মাল! পরি, পল্পপাতে ছক্র করি, 

দৌহে মিলি ফুলকুল পরিমল লুটিব ॥ 

শ্রোতকুলে দোহে মিলি করিব সলিল-কেলি, 

বাহুতে বাহুতে বাধি শোতোধারা ধরিব। 
রাজহংস পিছে পিছে, যাব বারি সিচে সিচে, 

পল্পবন-মাঝে গিয়া সরোবরে ভাসিব ॥ 

মৃণাল আনিয়া তুলে, বসিয়া তরুর মূলে, 
হরিণী-শাবকে কোলে ক'রে দোহে খাওয়াঁব। 

সারসে আনিয়া ধরে, রক্তজবা-মাঁলা ক'রে, 
ছুই জন ম্যতনে গলদেশে পরাঁব ॥ 

একদিকে কেতকিনী, একদিকে কমলিনী, 
ছই ধারে রাশি করি ভ্রমরারে খেপাব। 

তোমার অঞ্চল দিয়ে, কোকিলারে লুকাইয়ে, 
ব্যাকুল করিয়া! পিকে ডালে ডালে ডাকাব ॥ 

গত গ্রীন্মে কত খেলা, করিয়া কেটেছে বেশ, 
সে সব স্মরণ প্রিয়ে হয় কি হে মনেতে। 

চল গিয়ে পুনরায়, বিহরিব দুজনায়, 
বিষম গ্রীশ্মের তাপ জুড়াইব বনেতে ॥” 

শুনিয়া স্বামীর কথা, হরধিতা হেমলতা, 

প্রীতিভরে পতিকর করতলে চাপিয়া। 
বলে “একি নররায়। সেকি কতৃভূল। যায়, 

এ জগতে এই প্রাণ এ দেহেতে ধরিয়। ॥ 

সে সব হইলে মনে, ভূলি স্বর্ণ-সিংহাসনে, 
তিলেক থাকিতে হেথা চিতে আর লয় ন। 

উপবন বিলাসিনী, সেই সব সীমস্তিনী, 
সহ বিহরিতে বনে আর দেরি সয় না॥ 

পাসরিয়া সমূদাঁয়, মন সেই বনে ধায়, 
ভাবি সেই ভাবে আছি তরুতলে বসিয়|। 

হেন কলে বনমালা, বনফ্ুলে গাথি মালা, 
হাসি হাসি গলদেশে দেয় যেন আসিয়া ॥ 

সেই ভাবে কয় জনে) বসিয়! কুম্থমাননে, 
কামিনী-তকর ডালে পুম্পদোলা পোলায়ে। 

কেশে ফুল সাজাইয়ে১ করে করতালি দিয়ে, 
ধীরে ধারে দোলে পদে রুণুবোগ বাজায়ে ॥ 

কভু ফুলধনু করে, প্রতি জনে জনে ধরে, 
চাঁপিক্সা হরিণীপরে বনমাঝে বিহরে। 

কতু মোর! রাঁখি মাঁঝে, সাজ করি নান] সাজে, 
নাচি নাচি কয়জনে চারিদিকে বিচরে ॥ 
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চল নাথ সেইস্থানে, বিলম্ব সহে না গ্রাণে, 
গিয়া বনকল্তাগণে আলিঙ্গনে তৃষিব। 

তুষিকে তোমার মন, নানাবিধ আয়োজন, 
নান! ভাবে নানা রসে নান থেল! খেলিব ॥” 

গুনি প্রেরসীর ভাষ, বীরবাহথ মনোল্লাস, 
ন্েহভরে প্রমদারে আ।লঙ্গন করিল । 

পরে ভাকি অনুর, আদেশিল! বীরবর, 
.- ঈীস দাসী আদি সব আয্জোঙনে মাতিল। 
মগরে উঠিল গোল,  নিনাদে বার রোল, 

হুর্গে ছুর্গে ধহুর্ধোষে নভোভেদ করিল। 
 দ্ব্ণনণ্ড শিরোঁপরে, রক্তনীল বর্ণ ধরে, 

থরে থরে ঘরে ঘরে পতাকায় ছাইল। 
 চলিল বৃপতি-সুত, গঞজবাজী যৃথে যৃথঃ 

-. বাগ্ঠোগ্যম কোলাহলে ত্রিতৃবন পৃরির়া । 
'গঞ্জনে মেদিনী টলে, টক্কারিল হেন বলে, 

ভীষণ কোদগ্ড-ছিলা রণ রণ করিয়া ॥ 
পুরোভাগে যুবরাজ, শিরে পরি বীরসাজ, 

এইরূপ প্রথ! সেই কালে তথা আছিল। 
শীণিত লৌহের তা, শাণিত লৌহের সাজ, 

বাহু উরু শিরোবক্ষঃ পৃষ্ঠদেশ ঢাকিল ॥ 
স্দীর্ঘ সবলকায়, সিংহগ্রীবা লাজ পায়, 

আঁজাহুলস্থিত বাহু রিপুবর্গ-দলন। 

মুখভাতি রবি-রেখা, ললাটে অভয় লেখা, 
গতীর বুদ্ধির চিহ্ন ধর! ছুই নয়ন ॥ 

বামে রাণী হেমলতা, ষেন তড়িতের লতা, 

ইন্দ্র-ভয়ে আসি পাশে অনুগত হইল। 
চারিদিকে কোলাহল, লয়ে নিজ দলবল, 

কনোজ-রাজার পুত্র উপবনে চলিল॥ 

গমনে পবন, রথবাজিগণ, 
পলকে যোজন পথ এড়ায়। 

ধরণী বিমানে, চলে কোনথানে 
কে জানে কথন্ কোথায় যায় ॥ 

ক্ষেত মাঠ মরু, গিরি বারি তরু, 
আোতোধারা মত বহিয়া যায়। 

প্রহর-ভিতরে, নানা শোভা ধরে, 
গীক্ম উপবন প্রকাশ পায় ॥ 

বিশাল তমাল, প্রসারিয়! ডাল; 

জানাইছে নাম বিপিন-মাঝে | 
ভারা সঙ্গে সঙ্গে, উঠি নানা রে, 

তাঁল নারিকেল গুবাক সাজে । 

হেমচন্দ্রের গ্রস্থাবলী । 

কোন ভাগে তার, সুন্দণ আকার, 

শিহরে কদশ্ব দাড়িম্ব পাঁশে 

অশোক দেখিয়া, রহ? করিয়া, 

কোথা বা ব্হোর় শিমুল হাসে | 
মুকুলে পূরিত, শাখা অবনত, 

কোথা রহে চুত গরবে ভরা । 
কোথা তরুরাজ, বটের বিরাজ, 

দেহেতে প্রাচীন পল্লপবগরা ॥ 
কোথা সুখ তৃলে, তেজে বুক খুলে, 

সু্য্যমুখী চার ভান্ুর করে। 
কোথা স্থুশৌভন, কামিনীর বন; 

খুলে দেয় মন সৌরভ-ভরে ॥ 
কোথা বা সেফালি, রসে দেহ ঢালি, 

আবেশে ধরণী-উরসে পড়ে । 
কোথা বা গোল।প, করিতে আলাপ, 

প্রফুল্প মল্লিকা শাখীতে চড়ে ॥ 
কোথা কেতকিনী, যেন পাঁগলিনী, 

আলু-থালু বেশে পড়িয়া রয়। 
অবকাশ পেয়ে, ধীরে ধীরে ধেয়ে, 

সেইথানে আসি সমীর রয় ॥ 
ক্রমে সন্গিশান, উতরিল যান, 

হরিষে ছুজনে প্রবেশে বনে। 
যত তরুদল, মহ] কৃতুহল, 

কুসুম বরিষে হরিষ-মনে ॥ 
যত পাখীগণ, করিয়া স্মরণ, 

নৃপস্সুতা কত বাসেন ভাল । 

কুলায় ত্যজিয়া, বাহিরে আসিয়া), 
কাকণি করিয়া ঢাঁকিল ডাল ॥ 

সারস সারসী, দোহারে পরশি, 
পশ্চাতে চলিল মরালসনে । 

তৃণ পরিহরি, অঙ্গভঙ্গী করি, 
হবিণী ধাইল হরিষ-মনে | 

এইরূপে যত, যত অন্গত, 
সবে ক্রমাগত জুটিল আসি। 

এমন সময়ে, ফুলমাল! লয়ে, 
বনবালা-দল আসিল হাসি ॥ 

সখী সম্বোধনে, প্রতি জনে জনে, 
আলিঙ্গন-দানে তৃষি সবায়। 

কুশল-বারতা, সুধি হেমলতা, 
নিকুঞ্জ-ভিতরে সকলে যায়। 
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হেরিযা ব:স্ত-শাভা বন্ুন্ধরা-মাঝে । 

ধতুমহোত লবে সুখে রামাগণ সাজে ॥ 
রাজবাল। বনমালা সখা কয়জন । 
সবে কল সমরূপ বসন-ভূষণ ॥ 
তেয়াগি :নতের বাঁস রতনের দাম। 
অরণ্য-কন্সমে বেশ কল অভিরাম ॥ 

নবীন বন্ধল পরি লাজ সংবরিয়া | 
ধরিল বিচিত্র বেশ কুসুম পরিয়া ॥ 

বুক্তামাল! বিনিময়ে বনষালা-দলে। 
সযতনে কণ্ঠহার পরিলেন গলে ॥ 
কর্ণবাল! করবাঁল! করি তিরোহিত । 
শ্রতিমূলে ঝুমকা -কুল টহল বিরাজিত ॥ 
কপালের পি'খি শোভা আভা লুকাইল। 
কুষ্ণচুড়া কেশমূলে আমি দেখা দিল ॥ 
নিতম্বে মেখল। ঘুচে লোহিত গোলাপ। 
নাঁভিপদ্ম সনে আমি করিল আলাপ॥ 

চরণে নৃপুরধ্বনি আর না বাজিল। 
রক্তজবা অরুণের আভা! প্রকাঁশিল ॥ 
এইরূশ্পে বক বাস পুষ্প-আভরণ। 
করে বীণা বাঁশী আদি করিয়া ধারণ ॥ 
চগিল যথায় চুত কাতর হৃদয় । 
মাধবী তুপিতে কোলে অধোমুখে রয় ॥ 
নিকটে আসিয়া বীণা বশী বাজাইয়।। 
মাধবী-লতায় চুয়া চন্দন ঢালিয়া ॥ 
মুকুলিত চয়াশাঁখা নোয়াইয়া করে। 
চুত-মাধধীতে বিয়া দিল স্যাদরে ॥ 
এইরূপে কত থেলা খেলিতে লাগিল । 
পশু পক্ষী আদি সবে হবিষে ভাঁসিল॥ 
হীনবল প্রভাকর প্রদোষ হইল। 
বিপিন ভ্রমিয়। নৃপতনয় ফিরিল ॥ 
তণাঁসনে কয় জনে বসিয়া তখন । 

ভোজন করিয়া ক্ষুধা করি নিবারণ ॥ 
পুনরায় বনলীলা আরম্ভ করিল। 
রাজপুত্র এইবার স্ংহিত রহিল ॥ 
হূদতটে নারীগণ আসিয়া তখন । 
বলে “চল বারিপরে করি গে ভ্রমণ ॥” 
বলি পদ্মফুলে গাঁথা ভেলার উপরে । 
রাজবাল। বনবাল উঠে পরে পরে ॥ 
ধারে ধারে সারি সারি বসিল ক'জন । 
অবশেষে বীরবাছ কল আরোহণ ॥ 

মুগচর্ম পরিধান, 

গলিত জটিলকেশ, 

কাণ্ডারীর "বশ হাতে কেরুলা ধরিয়া! । 
নীলজলে পন্মভেল। চলিল বাহির ॥ 
ধীর সমীরণে বারি-হিল্লো” বহিছে। 
ভেলা-পাশে আসি ধীরে কল্লোল করিছে॥ 

বারিবাসু হিল্লোলেতে পুলকিত-কায়। 
বশশী-স্ুরে রামাগণ সারিগান গায় ॥*) 
তাছে সেহুদের শোভা .মর-লধিত । 
চারিদিকে ছয় খাট স্বটিক-রচিত ॥ 
শ্বেত-পাধাণেতে তার বান্ধা চারিধার । 

ধবল জচলে যেন জগদ সঞ্চার । 

পশ্চিম কূলেতে শোভে বন-দারু-দাম। 
বিশাল তমাল শাল দেখিতে স্থগাম। 
পুর্ধবকৃলে স্থরসাল ফলতরুচয় । 
দাঁড়িম্ব শ্রীকল আম স্বাঁছ সমুদণ | 
দক্ষিণে কুন্ুমবনে ফুলের সৌরভ । 
জানাইছে জীবলোকে কানন-বৈভব ॥ 
উত্তরেতে অট্র।লিকা বিচিত্র-গঠন । 

দ্বার প্রপারিয়া বামু করে আরোহণ ॥ 
সরোবর-মধাভাগে মতি মনোহর । 
ক্ষদ্রাকার দ্বীপ এক রহে বারিপর॥ 
নবদুর্ববা পরিপূর্ণ শ্যামল বরণ। 
নিশ্মলগগনে যেন মেঘের হাজন ॥ 
তাহাতে নিঝ র-বারি নিয়ত নির্গত।' 
যেন বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়ে আবরত ॥ 
নৃপন্থত বিনোদিনী সহ ভাসে জলে। 
হেরি ভানু ত্বর| করি নিজধামে চলে ॥ 
বিশাল শালের 'মাড়ে লুকাঁইল রবি । 
ক্রমে পুর্বে দেখা দিল শশধর-ছবি ॥ 
হেরিয়া কুমুদী জলে ঈষৎ হাসিল । 
তমালের ডালে ডালে কোকিলা ডাকিল ॥ 

বারিপরে সন্ধ্যাকালে বসস্ত-সমীরে । 

রিল শরীর মন নেছারি সমীরে ॥ 
বিনোদ শয়নে তনু জুড়াবার তরে | 

বীরধানু পল্মভেল! ফিরালেন ঘরে । 
হেনকাঁলে ষোগিনীর বেশে একজন । 
ঘাটের উপরে আসি দিল দরশন | 

মুখে শিবগুণগান, 
করতলে ত্রিশূলের ফলা । 

মহাযোগিনীর বেশ, 
রুদ্রাক্ষের মালাময় গলা ॥ 



হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী। 

শেষ-যৌবানেব ভর, দেহ ঢল ঢল করে, 
অস্যমান ভানব তৃলনা। 

একধ্যানে একমান, বত তীর্ধদবণনে, 
পিপি পিষয়-বাসনা ॥ 

চকিত নয়ন-তবা, যেন মুগী মৃগহাবা, 

চেনা ভাবায়ে পথে চলে। 

আগমন কবি ধীরে, আসিয়! হদের "তীরে, 

চবণ ক্ষাপন কৈল জলে। 
পাষাণ-সোপানে।পবি, বসি শ্রম দূৰ করি, 

অট্রাসি হাসিয়া উঠিল! । 
বিশ্বয়-প্র/বিত-মনে, বিলাসিনীগণ সনে; 

যোগিনীরে কমার পুজিলা ॥ 

সভয়ে বিনয়বাণী, জুডিয়! যুগল পাণি, 
বীরবাহু অভয় মাগিল। 

“কেন ৫কলা উপহাস, কি দোষে দুষিত দাস, 
এই কথা বলি সুধাইল ॥ 

£নি রাম! ঘোর রবে, কন্কে তবে শুন সবে, 
*এ ভবে নাহিক স্ুখলেশ। 

লি কালের খেলা, মিছামিছি যায় বেলা, 
দেখিতে থাকে না কিছু শেষ ॥ 
দ্বেখিবে আজি, সকলি সে তোজবি, 
ফাল আত পাবে না সে সবে। 

৮ ২ ই ভাবে ধায় দিন ভবে। 
৮১] নর কত রূপ-ওণযৃতা, 

রর ্ কৈ গড়িয়া ভোগে কত। 
শরীর বেশে জাতি, এই দেখ আছি সামি, 

পথে মাঠে ভুমি অবিরত | 
ইভ কে, স্বেদজল নাহ ঝরে, 

শীতে দেহ কষ্টকত নয) 

নগর অটবী মক, কিবা কাটা লত। তক, 

এবে মোর সকলিত সয় ॥ 

শ্য়নের ক্লেশ নাই, তকতলে নিদ্রা যাই, 

একাঁকিনী বিখৌরে যামিনী। 

ক্ষীর নবনীত সর, ভূলিয়াছি দেশ ঘর, 
তুলিয়াছি জনক-জননী ॥” 

বলিতে বলিতে কোঁধে, কঞঠদেশে শ্বাস রোধে, 
বহিকণ] নয়নে জলিল। 

ফুলিতে লাগিল জটা, করেতে ত্রিশুল ছটা, 
ঘন ঘন কীপিয়া উঠিল॥ 

তুমুল সংগ্রাম করি, 

জ্বীন পেয়ে পুনরীয়, 

তখন ভৈরবস্থরে, ভৈরব নিনাদ করে, 

«শোন বে পাপিষ্ট মুদণমান। 
বাল্যে বিনাশিয়া পণঠ, মোব গলে এই গতি, 

মম বাক্য না হইবে অন॥ 

টুটিবে সম্প বল, রাঁজা শবে রসাতল, 
বাতি দিতে বংশ নাঠি বে। 

ব্রতে বদি ফল ভয়, দেবে দি পূজা লয়, 
উভাব মন্থ] নাহি তত ॥ 

বলি রোনে কম্পমান, যেন শ মা যৃত্তিমান্, 
ঘোঁব ববেহৃষ্কার ছাড়ি | 

শুনি সেই গবজন, জ্ঞনহ ন নারীগণ, 
দেখি রাম! নীরব হইল ॥ 

ক্ষণেক নীরবে থাকি, কোঁপানণ চাপি রাখি, 
যোগিনীর বাক্-স্রোত পুনঃ বেগে বহিল । 

আপনার পরিচয়, পূর্বাপব সমুদয়, 

অগ্নিকণ! সম রাম! বরিষণ করিল ॥ 
“্বারকা নগরী-কাছে, সর্পনামে পুরী আছে, 

তার অধীশ্বর রাজ! সপ্পেশ্বর আছিল। 
নিশ্বল ক্ষত্রিয়বংশ, তাহে তেঁহ অবতংস, 

কুক্ষণে তাহার ঘরে মম জন্ম হইল ॥ 

কুক্ষণে সর্পেশ-পতি, মম মনোমত পতি, 

আনিবারে স্বয়ংবরা উপক্রম করিল। 
কুক্ষণে আমার মন, করি তারে বিলোকন, 

অন্বরের ভূপতির প্রেমডোরে গঠিল ॥ 
বর়ংবরা হয়ে দোহে, . যাইতে পতির গেছে, 

পথিমাঝে ছুট ষবনের হাতে পড়িয়া । 
পতি যান স্বর্গপুরী, 

হেরি চিতহারা হয়ে পড়িগাঁম চলিয়া! ॥ 
কধিরু শুকায়ে যায, 

ষবনের গৃহমীঝে পডে আছি দেখিন্ | 

হেরে হয়ে নিরুপায়। পড়িঙ্গাম দস্থ্যপায়, 
নানামতে নানাঁছলে নবাধমে তুষি্থু ॥ 

সেদিন কৌশল করি, সেই স্থানে কাল হরি, 
পরদিন লুকাইয়া ভিখারিণী হইন্ু। 

পরে পরদেশে গিয়া, গেকয়! বসন নিয়া, 

এইরূপ যোগিনীব যোগবেশ ধরিনু | 
তদবধি দেশে দেশেঃ  ফিবিতেছি এই বেশে, 

বারাণসী বৃন্দাবন হরিদ্বাব ভ্রমিম্থ। 
মান-সবোবরহুদঃ জালামুধা পঞ্চনদ, 

কৈলাস পর্বতোপরি অবশেষে উঠিকু | 



বীরবাহছ কাব্য। 

হেরিলাঁম বৃুবভেতি, শিব শিবা আনন্দেতে, 

পাষাণ-মার'ত ধরি বিরাজিত রয়েছে। 
স্থের ঠৈলাসধ'ন, কেবলি বুয়েছে নাম, 

দেবের বিভা ষত সমূলেতে ঘুচেছে ॥। 
জগতে পবিত্র স্ব'ন, গিয়াছে তাভ'র মান, 

সে পুরীও য়েস্ছপদ অপবিজ্র করেছে। 
ষেথানে পিনাব রী, পিনাকে সন্ধীন করি, 

অমবের শিপুকুল অনারাসে বধেছে ॥। 
সেইখানে ষবনে তত, আরোহিয়া ভিমপথে, 

অভগ়-হৃদ:ন পার্ধতীয় অজা বধেছে। 

আজি সই শৃন্ অয়, কৈলাস নীরব রয়, 

ছু এক ময়ূর শুধু মাঝে মাঝে জাগিছে॥ 

কতবার রুদ্রনম, গালবাছ্যে ডাকিলাম, 
প্রাণিমাত্র তবু তথা নয়নে না দেখিম্ু। 

তখন উদ্দেশ ধরি, শিনমুর্তি পূজা করি, 
দর্শন-আশয়ে আমি বারাণসী চলিনু ॥ 

গিয়া! আনন্দের ভরে, হেরিব অনাদীশ্বরে, 
ভাবি অব্নপূর্ণা-পুরে উপনীত হুইন্ু। 

দেখি বুদ্ধি হত হারা, চন্দ্রে কলঙ্কের পারা, 
প্রাচীন দেউলভিতে দরগা গাঁথা দেখিম্থ ॥ 

প্রাণভয়ে বিশ্বেশ্বর, দেখিলাম স্থানাস্তর, 
অন্ত পুরী নির্দাইয়া গুঞ্তভাঁবে জাগিছে। 

নাহি সে সোনার কশী, পাষাণের বারাণসী, 
পাষগ-প্লাবিত হয়ে পাঁপ-লোতে ভাসিছে। 

অন্তরে হতাশ হয়ে, কাশীতে বিদায় লয়ে, 

চলিলাম কুরুক্ষেত্রে কত আশা করিয়া । 
আসি কুরু-রণস্থলে, আর না চরণ চলে, 

বসি্ু প্রভাসতীরে মনোছুঃখে ভাসিদা ॥ 
পাপিষ্ঠ যবন নাশ, করিতে অন্তরে আশ, 

পাগু,পুত্র নাম ধরি কতই যে কীদিনু। 
সব হৈল অকারণ, না আইল কোন জন, 

ভুবেছে ভারতভাগ্য তবে সত্য জানি ॥ 
তখন বুবিনু সার, ভূভারতে কেহ আর, 

ক্ষত্রকুল-মহাধন্ম নাহি কিছু লভেছে। 

জানিলাম বীরবংশ, কুরুক্ষেত্র হয়ে ধ্বংস, 
ঢবীর নাম জন্মশোধ ভূমগুলে ঘুচেছে ॥ 

আজি বুঝিলাম মর্ম, কোন ক্ষত্রিয়ের ধর্শ, 

ভারত-ভিতরে আর দরশন হয় নাঁ 

কেন বা ববনদল, ধরে এত বাহুবল, 

কেন হিন্দু-মহ্িলার কুলমাঁন রয় না ॥ 
৩.৪ 

৯৭ 

ভারতে কনোজ ধাম, প্রসিদ্ধ পবিত্র নাম, 
তুমি সেই কনোজের বংশধর হইয়া । 

এই ভাবে অকারণে, বৃথা কাল বনে বনে, 
অপচয় করিতেছ রামাগণে লইয়া | 

আসিতেছে কতদৃরে, রূণবেশে তুণ পুরেঃ, 
পাঠান দুরস্ত দল মনে তা ত ভাব না। 

কহিলাম সমাচার, দেখো যেন পুনর্ধার, 
অই কামিনীরে দুঃখা মোর মত করো ন1।” 

শুনি ফোগিনীর কথা রোমাঞ্চিত কার । 

বিদায় হইয়া বীর কনোজেতে যায় ॥ 
অনলশিখরে যেন ধাতুর প্রবাহ। 
শমনভবনে যেন দাহন কটাহ। 
ভাবনা-অনলে স্বর্দি তাপিত তেমনি । 

বনিতা-বিপিনশ্হদ তুলিল তথনি ॥ 
জলিল চিস্তার শিখা হৃদয়-ভিতরে। 
ভূত ভবিষ্যৎ ভাব জাগল অন্তরে ॥ 
ষে ভারতে দেবগণ মানবলীলায়। 
স্থরপুরী পরিহুরি করিত আলয়॥ 
যে ভারতে মহাবল দনুজের দল। 
নুর-শরাঘাত-জালা! করিত শীতল ॥ 
যে ভারতে সৌরকুল-মহাঁবীরগণ ॥ 
রাক্ষস্দানবে রণে করিত দমন ॥ 

দিলীপ, সগর, রঘু, দশরথ বীর । 
যে ভারতে রিপুদলে করিত অস্থির ॥ 
যে ভারতে--বীরবৃন্দ সমর-কৌশল। 
দেখিতে বিমানে দেব বসিত সকল ॥ 

তে ভারতে আমা হেন কাপুরুবদল। 

আজি জনমিয়! ধর। করে রসাতল ॥ 

এইর্প বিষময় চিন্তায় মগন। 
বাহজ্ঞান বীরবাহু হারায় তখন ॥ 

বিচিত্র স্বপনে দেখে গগনভিতরে । 

বিপরীত নানা ছবি শূন্ত আলে! করে ॥ 
এক ধারে নারী এক রহে তরুতলে। 
তারে হেরি রাক্ষসের! অধোমূখে চলে ॥' 
অন্তপাশে একজন যবন-ভূপতি ॥ 
শত হিন্দুনারী ধরি করয়ে দুর্গতি ॥ 
একপাশে আখগুল সহ দ্বিজগণ | 

গাণ্ডীব-নিনাদে দূরে করে পল;য়ন ॥ 
আর পাশে ডানিহাতে তরবারি ধরি । 
কোরাণ ধরিয়া বামে রহে এক পরী॥ 



তাভারে ভেরিয়া দত ক্ষভ্রিয় হনয় 

করপুটে প্দছ তলে ঠেটনুণে বুষ ॥. 
একবারে মযাতির পুত্র কম জন । 

ছদ্মবেশে দূর-নেশে রঙে সংগোপন ॥ 
স্বানাঙগরে মেস্ছদৃত করিয়া গঞ্জন । 
হিন্দুরে সংকারকার্ম্যে করে নিবারণ ॥ 
দেখিয়া দুর্জয় কোপ জ্বলিরা উঠিল । 
ঘন দেহ চমকিয়] উঠতে ল(গিল ॥ 
অন্তরের কোপ তবে অন্তরে চাপিয়া । 

থাকিয়! থাকিয়া] বীর উঠিল কাপিযা ॥ 

যেন গগনের দর্প বাঁছুত্র নিঃস্বন। 
শুনি ধর! ক্রোধভরে করয়ে কম্পন ॥ 

কিংবা ষেন ঘোর মেঘ সাগর-গর্জনে । 
জানায় আপন দর্প ভাঁকিয়! সঘনে ॥ 

, সেই ভাবে বীরবানু হুঙ্কার ধ্বনি । 

করি দেখ দিল আমি ষথা নরমণি ॥ 
হেনকাঁঁল মহাবেগে দূত একজন। 

ভূপতি-সমীপে আপি করে (নবেদন। 
“মহারাজ সর্বনাশ টেরিপক্ষ এল । 
কর রক্ষা টনলে রাজ্য রসাতলে গেল ॥ 
দুরন্ত পাঠান-টৈন্ঠ চতুরঙগ-দলে । 
কালান্ত কালের দুত সাজি এল বলে ॥ 
সিদ্ধুরাজ্য-শেষভাগে কাবুলের দেশ । 

তাহার হৃপতি নাম হথল্তান বকেশ ॥ 
তাঁর সেনাপতি নাম আলি মহম্মদ । 
থেদীইয়া দিলীরাঁজে নিল রাঁজপদ-॥ 
লুঠিল মথুরা'পুরী ঝুলী কলিঞ্জর। 
কান্তকুজ লুঠিবারে আসে অতঃপর ॥ 
এখনে। সময় আছে রিপু আছে দূরে । 
অবিলম্বে শ্লেচ্ছসেনা দেখা দিবে পুরে ॥৮ 
শুনি নরপতি মনে বিপদ্ গণিল। 
বুদ্ধিহার! মক্ত্রিগণ মন্ত্রণা তূলিল ॥ 
ক্রোধেতে কম্পিত দেহ যুবরাঁজ কয়। 
“ছে কি কাজ মশ্ারাজ ক্ষত্র হয়ে ভয়। 
জনম সফল তার ধন্ঠ বীর সেই। 
বিক্রমে বৈরির মুণ্ড খণ্ড করে যেই ॥ 
কিবা হবে মাংসপিও এ দেহ ধরিয়া ।. 
রি যদি যশোনিধি লইল হরিয়া ॥ 
অশীতি বয়স প্রাণে জীয়ে কি হইবে। 
যুগে যুগে মহীতলে সুকীর্তি ঘুষিবে ॥ 

নবনে করিব জয় রণে মহাশয় । 

সাহসে করুন ভর নাঠিক সংশন্ব ৷ 

মহাবলী বিপুল সহ্য বটে মানি 
কালের কুটিন গতি তাও ভাল জ নি ॥ 

কিন্ধ পুরাতন কথা পাথা মাছে ম ন। 
একা বীর কত টেরি বিনাশিল রণে ॥ 
একা ইন্দ্র ঠদত্যবংশ করিল দলন। 
একা রঘু বনুন্ধবা করিল শাসন । 

একা দশানন করে ত্রিভুবন জয় | 
একা রাম-বাণে দশানন-কুলক্ষয় ॥ 

একা কুরু ভূমগ্ডলে একচ্ছত্র কল। 
এক। পার্থ লক্ষ্য ভেদি পাঞ্চালী হরিল ॥ 
বীর্ধ্য যার ধর। তাঁর বিধির নির্ণয় |, 
কালে হয় কালে বৃদ্ধি কালে পায় ক্ষয় ॥ 
হুষ্ছয় পাঠান বড় ছুরস্ত হইল । 
অটল সৌভাগ্য বলি অন্তরে ভাবিল॥ 
হস্তিনা মথুর] কুল্পী আদি কালঞ্জর । 
লুঠিয়া কনোজ-লোভে আসে অতঃপর ॥ 
কেন রে করিস্ দন্ত রবে না এ দিন। 
দিপ্রহরে মেঘে স্থ্যা কখন মলিন ॥ 
কথন প্রবল নদ শুকাইয়! যায়। 
কত উচ্চ গিরিচুড়া ভূতলে লুটায় ॥ 
শতগিরি অবলম্ব ভূমিকম্পে কু । 
শতমূল বটবৃক্ষ ছিন্নমূল কতু ॥ 
জলবিন্দু পাঁধাণে কখন করে ভেদ । 
মহাপরাক্রান্ত রাজ্য কখন উচ্ছেদ ॥ 

পবিত্র কনোঁজপুরী ক্ষত্রিয়ের বাস। 

তাহারে লুঠিবি বলি করিলি রে আশ? 
তবে তপুরুষ আমি বীরবাহু নাম। 
তবে ত প্রাসদ্ধ পুরী কনো জেতে ধাম ॥ 
তবে মম রণবীর-ওরসে জনম । 

তবে ধরি বাহুবল বীর্ধ্য পরাক্রয ॥ 
মহারাজ শ্রীচরণে এই নিবেদন । 
পরিজন সকলেরে করুন পালন ! 

রণক্ষেত্রে গিয়া শক্র করিব নিধন । 
সত্য সত্য--এই সত্য করিলাম পণ ॥” 
হেরি বীরবাহু-্দর্প প্রফুল সকলে । 
রাজ.আজ্ঞা পেয়ে বীর রণবেশে চলে ॥ 

সেনাঁপতি-পদে বীর হইল বরণ। 
শুনি “জয় যুবরাজ? নাদে সেনা£ণ ॥ 



বীরবান্ধ কাব্য । ১৯ 

নভিক ভয়ের দেখ, করিয়া সমরবেশ, 

রা্স্ুত ঠেবলতা-ঘরে গিয়া ভেটিল। 

“প্ররনি, বিপাঁম ভাই, সমর জিনিতে যাই, 
বলে বাঁতধর প্রমদার কর.ধরিল ॥ 

পতি রণমাঝে ফান, আকুল রমণী-প্রাণ, 

কতই বিষ” 'ভাব উলিল হদয়ে। 

একাইল তুক্ল তা, শোকভরে অবনত, 

শপবর পাঁন যেন হয় রাছ-উদয়ে ॥ 
ধরিয়া পতির হাতি, «কি কব হৃদয়-নাথ, 

, কঠিন ক্ষত্রিরকুলে নারী-জন্ম ধব্েছি। 
মায়া মোহ পরিণয়, উদ্যাঁপন সমুদরয়। 

ক্ত্রিঘ-ধর্শের লাগি জন্মশোধ করেছি ॥ 
ঘবনে নাশিতে যাবেঃ। জগতে নুষশ পাবেঃ 

এমন সময়ে নাথ কি বলিব তোমারে । 
মন বোঝে নাত তবুৎ প্রাণ কেঁদে উঠে কতু, 

কতৃ তব সনে যেতে বলিতেছে আমারে ॥ 

গত নিশি ছুঃস্বপন, করিয়াছি দরশন, 

তাই প্রাণনাথ প্রাণ আকুলিত হয়েছে। 
তাই নাথ এতক্ষণ, না করিয়া আলিঙ্গন, 

অবশ হইয়া মম বাহুযুগ রয়েছে ॥ 
গত নিশি শেষঘাম। অলক্ষণ দেখিলাম, 

ভাঁবিলে শোণিতবিন্ধু দেহে আর রয় না। 

তোমারে ভদয়ে লয়ে, জলনিধি পার হয়েঃ 

পলাতে বাসনা যেন কেহ দেখা পার না ॥ 

দেখি মনণী হেগবে, ময়ূর যেমনি ফেরে, 
অমনি নিদয় খ্যাধ খর শর মারিল। 

কুটাইতে ফুলকলি, দেখা পিল সেই অলি, 
অমনি প্রলয়-বায় হু হু ক'রে বহিল ॥ 

যেই “বারি বারি করে, চাতকী কাতরম্বরে, 

উঠিল গগনোপরে অমনি সে মরিল। 
বিনামেধে বজাঘাত, ভয়ে শিরে অকন্মাৎ 

সেই পাখী ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল ॥ 
বিশাল তরুর পাশে, তরুলতা ধেয়ে আসে, 

হেনকালে কা?রিয়া সেই তরু কাটিল। 
কমলিনী বারিপরে, যেই খোলে রবিকরে, 

অমনি সে কাঁল-মেঘ অসি ভা ঢাকিল। 
আরো কত অলক্ষণ, দেখিলাম অগণন, 
না জানি কপালে বিধি কিবা লিপি লিখেছে । 

বুঝি লীলা সমাপন, ব্রত হলে! উদ্যাপন, 

মোর প্রতি কোন দেব বুঝি কোপ করেছে ॥ 

যা হবার হবে তাই, আজ্ঞা দেহ সঙ্গে যাই, 
তব অনুগামী হয়ে বিপুকূলে নাশিব ॥ 

অথবা তোমার সনে, মরিয়া! সম্মুখ রণে, 

ছুই জনে একবারে সুরলোকে পশিব ॥” 
শুনি খেদে মহাবীর, ভাবিয়া করিয়! স্থিরঃ?, 

অবশেষে অঙ্গুলির অন্ুরীয় খুলিয়া! । 
“কি জানি কি ভবে রণে দেখে প্রিয়ে রেখ মনে 

পরাইল প্রমদাঁরে এই কথ বলিয়া! ॥ 

সময় বাহিয়া যায়, দিনের সংক্ষেপ তার, 

নিরুপায়ে যুবরাজ রণমুখে চলিল। 
কাষ্ঠপুতলীর শ্যায়, যেই দিকে স্বামী ষায়, 

হেমলত একদৃষ্টে সেই দিকে রহিল ॥ 
সেনা লয়ে বীরবাছ হয়ে অগ্রসর ॥। 
নেপালের পথে আসি রহিল সব্ধর ॥ 

পরদিন অপরাহে রিপু দেখা দিল। 

সম্মুখীন সমুদায় মেদিনী ঢাকিল ॥ 
অর্দ-চন্দ্র-শোতা নীল পতাক। উদ়্িল। 

যোজন ব্যাপিয়া শক্র-শিবিরে ছাইল ॥ 

ক্রমে দিবা অবসান ্ুর্ধয লুকাইল। 
আধার বিছায়ে নিশি আকাশে বসিল ॥ 
অমর-আলয়ে সিদ্ধা সন্ধ্যা দিল ঘরে। 
অমনি তারার আলো ধিকি ধিকি করে ॥ 
দ্বিতীয়ার চন্্রকলা ঈবৎ হাসিল। 
জ্যোতম্না আলো পেয়ে দশ দিক্ প্রকাশিল। 

বীরবাছ টবরি-পক্ষ করিতে বীক্ষণ। 
হিমগিরি-শরঙ্গোপরে কল আরোহণ ॥ 
প্রকাঁগু-প্রকৃতি দেখে বনের সেনা । 

শিরেতে ধবল বাস বেন ভাসে ফেনা ॥ 
শ্রবণে কণডল দোলে করে শরাসন । 
পৃষ্ঠে তুণ কটিতটে রুপাণ বন্ধন ॥ 

হেরি মনে মনে বার ভাবিতে লাগিল । 
ভারতের পূর্বকথা স্মরণ হইল ॥ 
কেশরি'নিনাদ-স্বরে গর্জিয়া তখন । 

বলে “কোথা! কার্ভবীর্ধ্য রহিলে এন ? 

কোথায় গাণ্ডীবধারী পাঞগব-প্রধান। 
কোথা ভীনম্ম, দ্রোণাচার্্য, কর্ণ মতিমান । 
কোথা অভিমানী মহারাজ ছুর্য্যোধন | 
বারেক কটাক্ষে হের হস্তিনা-ভবন ॥ 

সেই পুরী আজি জয় ঠৈল মুসল্মাঁন। 
কোথা আছ ক্ষভ্রগণ হও আগুয়ান॥ 



তবে রে যবন তোর নিকট মরণ। 

সবংশে আমা শরে হইবি নিধম |, 
পূর্বছিকে প্রভাকর, বাজিল দুন্ুভিস্বর, 

রণ রণ মহাঁশন্দে ধহর্ধোন নাদিল। 

ভর্নজিল 'আকাশখ ও, রণভূমি লণ্ডভণ্ড, 
তাল তাল শবরাশি প্রভারাশি ঢাকিল॥ 

সমকক্ষ দুই বল, হঙ্কারে সেনার দল, 
হিন্দু-ত্রেচ্ছ-রণরব একঠণই মিজিল। 

ক্লেছ্ছ “মহম্মদ” ডাকে, হর হর" হিন্দু হাঁকে, 
মহাঁক্রোধে দুই দল সমরেতে মাতিল ॥ 

ভাসায়ে ছুকৃল যেন, নদী ছুটে ধাঁয় হেন, 
বীরগণ মহাদন্তে বেগে আসি মিলিল। 

ছ্্টেকে ঘোটক সঙ্গে, বাঁরণে বারণে রঙ্গে, 
পদাতি ধান্ুকী ঢাঁলী যেব৷ যারে ঝাকিল ॥ 

ষোৌঁজন বিস্তার বন, অনলে করে দাহুন, 
বিশাল বৃক্ষের কাণ্ড ধরণীতে লুটে রে। 

'আথবা নিদাঘকালে, ঢাকিয়া আধার-জালে, 
. বায়ু-পথে ঘন ঘোর যেন রণ করে রে॥ 
অথবা জলধি-জল, ঝটিকা করিলে বল, 

, হহৃঙ্কার নাদ ছাড়ি ভীরেতে আছাড়ে রে। 

রণভূমি উল উল). হেন তেজে যোঝে বল, 
সমকক্ষ ছুই পক্ষ কেহ কারে নারে রে ॥ 

বেলা অপরাহু হয়, তবু রণ-ভঙ্গ নয়, 
মরি বা1চি পণ করি মহাযুদ্ধ করে রে। 

হেলকালে ঠেরিপক্ষ, . করিয়া করিয়া লক্ষ্য, 
বীরবাহ্-বক্ষোদেশ বাণে বিদ্ধ করে রে ॥ 

সেনাপতি যুচ্ছ? যায়, সেনাগণ ভয় পায়, 
আরে। পরাক্রমে রিপু একেবারে ঝীপে রে। 

সহিতে না পারি রণ, ভঙ্গ দিল টন্তগণ, 
জয় মম্মদ বলি রিপুর্দল হাকে রে ॥ 
গঙ্ছিল পাঠানসৈন্ত সমর জিনিয়া | 
যেন বিষধর গঞ্জে দংশন করিয়1॥ 

মদগর্ধে মাতোয়াল পাঠান চলিল। 
রাজধানী-সন্নিধানে আসিউত্তরিল ॥ 
সমাচার পেয়ে রণবীর সাজে রণে। 

যুঝিতে প্রাচীন রাজা চলে প্রাণপণে ॥ 
অবশিষ্ট দলবল সংহতি করিয়া। 
কান্তকুজ্জ-প্রাস্তভীগে রহেন আসিয়া ॥ 

ক্রমশঃ পাঠান-টসম্ত আসিয়া যুটিল। 
হিন্দু ম্লেচ্ছ বীরগণ যুঝিতে লাগিল ॥ 

৮২*১৬এর গ্রন্থাবলা। 

অসংখ্য পাঠান-্ন্ অন্তরে "লাস । 
হিন্দু-সৈন্ত ভগ্রশেম অন্তরে হতাশ ॥ 
তবু রণে যমদৃত. সমান যুঝিল 
বিপক্ষ-সেনার দল বিস্কর বধিত | 

সহিতে না! পারি শেষে বিমুখ হ ইল। 
নগর-প্রাচীরমধ্যে গিয়া! লুকাইছ ॥ 
পাঠান মাতিয়া আরো! প্রাচীর ..ঘরিল। 

ধরিতে কনোজরাজে সন্ধান কপিল ॥ 
হেথা কান্তকুজপতি জালি চিতানল। 
নিবাইল শোঁকতাপ সকল জঞ্জাল ॥ 
বীরভার্যা বীরকন্তা হেমলতা নারী । 
চলে তাজিবারে দেহ লয়ে সহচরী ॥ 
শুনি নগরের লোক চলিল সকলে । 

আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ পড়িল অনলে ॥ 
স্মরিয়া পিতার পদ ন্মরি প্রাণন।থে। 
ঝাপ দেয় হেনকাঁলে কেহ ধরে হাতে ॥ 

ফিরে দেখে বিনোদিনী ছুরস্ত পাঠান। 
হোরয়া পড়িল ভূমে হারাইয় জ্ঞান ॥ 
আনন্দে পাঠান-সৈহ্য জরধ্বনি দিল। 

সুল্্তানে তৃষিতে সঙ্গে আনন্দে চলিল ॥ 
জ্ঞান পেয়ে রাজন্তা মরমে মরিল। 
মাঁনভয়ে বিনোদিনী কাপিতে লাগিল ॥ 
রাহুর তরাসে যেন আকাশের শশী। 

নিষাদের ভয়ে যেন যুগী বনে পশি ॥ 
হঃশাসন-করে যেন দ্রপদকূমারী | 

জনকছৃহিতা যেন রথে রাঘবারি ॥ 
সেই ভাবে কাতরে রোদন করে ধনী। 
তাহে উচাটন মন ভাঁবি গুণমণি ॥ 

প্রাণনাঁথ কার সাথে কোন্ পথে রয়। 

সেই কথা হেষলতা-যনে সদা হয় ॥ 
তাপে তন্থ জরজর ঝর ঝর আখি । 
ব্যাধের জালেতে যেন কাননের পাখী 
শরীর বেড়িয়৷ ফণী উঠিলে বুকেতে। 
যেন শীর্ণ দেহ হয় মনের তুংথেতে ॥ 
ভয়েতে মুদিত আখি মলিন বদন । 
কাপে ওষ্ঠাধর গণ্ড পার বরণ ॥ 
সেইক্প অবয়ব ধুলায় ধূসর 
দিল্লীরাজপুরে সতী কাদে উচ্চৈঃস্বর ॥ 
“কোথা মাতাঃকোথা পিতা)কোথা প্রা 
হেম '51 শিরে হেথা হয় বজ্জধাত ॥ 



বারবাহু কাব্য । 

কালতুঁজঙ্গে' ত তারে করে গো দংশন । 

সতীত্ব হরি:ত চান্ন দুরাস্মা যবন।। 
কেন নাথ নভ!গীরে ফেলি চলি গেলা। 
এ জনম্ম, ফুরাইল খেলাদেলা ॥ 

মা বলা ফুরালো মা গো জনম মতন। 

এইবার হিল মা অঞ্চলের ধন ॥ 
হয়ে রাঁজকলবধূ রাজকুলবাঁল। 
পেকে বীরবর পতি এত হলো জালা ॥ 

হায় বিধি এত যদ্দি ছিল তোর মনে । 
' কেন রে জনম দিলি ভূপতি-ভবনে ॥ 
কেন কাঙ্গালিনী-কন্তা না করিলি মোরে। 

যদি ছিল এত সাধ ফেপিবারে ফেরে ॥ 
যদি র/জকুলে মোরে করিলি হজন। 
উচ্চ আশা দিয়ে বিডস্কিলি কি কারণ ॥ 
কেন জরা-কৃষ্ঠরোগী না করিলি মোরে । 

হেন পোড়া রূপ দিতে কে বলিল তোরে ॥ 
কেন ধীর বীর পতি দিলি অনুপম ॥ 

কেন মজাইলি শেষে বিপাকে বিষম ॥ 
একাস্জ করিয়া অন্ধ না গঠিলি কেন। 
তবে কি সহিতে হ'ত যগ্ণা এমন |) 

অনায়াসে নরাধম তোরে ভজিতাম। 
দ্রাসীভাবে অনুগত হয়ে সেবিতাম ॥ 
ভূলিতাঁম মাত। পিতা পতি পরিজন । 
হায় পুনঃ না দেখিব সে সব বদন ॥ 
না শুনিব জননীর আদরের বাণী। 

হায় বুঝি এতক্ষণে ছেড়েছে পরাণী॥ 
কোথায় প্রাণের নাথ কাদে হেমলতা। 

করুণা করিয়া আমি কহ ছুটী কথা 
অমৃত-পৃরিত ভাষা করাও শ্রবণ। 
বারেক হেবিব তব হিমাংশুবদন ॥ 

বারেক হৃদয়ে থুয়ে সে করকমল। 

একবার নাথ বলে ডাকিব কেবল ।” 

এভ বলি ধীরে ধীরে, তিতিয়া নয়ন-নীরে, 
পতিপ্রাণা সতী বিষ অধরেতে তুলিল। 

«আরে নরাধম অরি, তোর ক্রোধ হেয় করি, 
এই দেখ. তোঁরি তরে তোর বন্দী মরিল ॥ 

পান করে হলাহল, আর কি করিবি বল্, 
কেমনে পামর আর ছুরাকাজ্ষা সাধিবি। 

ষে রক্ত-যাংসের তরে, অবলা আনিলি ঘরে, 

এবে তার শবাকার দেখি ডরে পলাবি ॥ 

২৯ 

চক্ষু কর্ণ নাসা আর, সর্বাঙ্গ হইবে ছার 
খানকত সাদ। সাদা হাড় সুধু দেখিবি | 

সেই নেত্র নীলোৎপল, সে অধর বিশ্বফল 
সেই নাসা সেই কর্ণ সে বদন বিমল। 

সেই পীন পয়োধর, সে নিতদ্বের ্চ+ 
সেই মৃছবাহুলতা করতল কোমল ॥ 

জিনিয়া নবনী সর, সেই ষে মাংসের গর, 
সেই চারু রূপছটা শশধর-গঞ্জনা। 

সেই কেশ সেই বেশ, কিছুই না রবে শেষ, 
গুটাকত কাঁটাণুরে করহিয়া পারণা ॥ 

তবে কেন বৃথা ছায়া, লাগিয়া করিস্ মায় 
দিনকত জন্ত এত বাড়াবাড়ি ভাল না। 

তোরে ত হইবে নাশ, যেতে হবে যম-পাঁশ, 
হেন দ্বিন চিরদিন কতু কারে। সয় না” 

ভাবিয়া ভাবিয়া, গরল লইয়া, 
ভূতলে বসিয়া উদাস-মনে। 

উদরে দেখিয়া, গুমিয়া গুমিয়া, 
কাদিয়া কাদিয়া বিরসাননে। 

বলে “শিলাময়, বত গেহচয, 
করি অন্কুনয়, ছাড়িয়া দাও। 

ছেড়ে দাঁও দ্বার, ঘোর অন্ধবণর, 
হয়ে অগ্রসর অরণ্যে যাও ॥ 

শঙ্গী নখী সনে, এক রব বনে, 
তবু এ সদনে রব না আর। 

বিকট সাপিনী, করিয়ে সঙ্গিনী, 
রব একাকিনী কি ভয় তার ॥ 

'গো-মেষ চরাব, মাঠে মাঠে ফুঁ, 
ভিক্ষা মাগি খাব ভ্রমিব বনে। 

এ যমপুরীতে, পরাণ ধরিছে, 
নারিব থাকিতে, রাখিব ধনে ॥ 

ওহে শশধর, ভাবিয়া কাতর, 

বল হছে সত্র কোথায় যাঁই। 
অরণ্যে ভূতলে, কিংবা বহি জলে, 

দেহ যুক্ত বালে, কোথায় পলাই ॥ 
অহে লিপিকর, দিয়ে বংশধর, 

শেষে বিষধর অন্কে সপিলে। 
অতি দ্বরাচার, ধন্ম নাহি যারঃ 

হাতে দিয়ে তার প্রাণে বধিলে ? 
কোথা দশ মাসে, পিয়ে মনোল্লাসে, 

বসি পতিপাশে চাদে দেখাব। 



ডেন৮এর হা বল। 

কেথ| দিবা-নিশি, একাঁসনে বমি, 

লয়ে এুতশশা, দোহে খেলার ॥ 

কোগা অন্ন দিয়ে) বুকে করে নিয়ে, 
পতি-কোঁলে গুয়ে জাদ জুড়াব। 

করি 'অভিবাদ, তাছে সাধে বাদ, 

হাঁয় সেই সাধ কিসে পূরাব ॥ 
ওরে প্রজাপতি, তোরে করি নতি, 

'আঁর এ দর্গতি মোরে দিস্ নে। 

উন্মাদিনী ক'রে, নে রে জ্ঞান ভরে, 
আর এত ক'রে জালাইস্ নে ॥” 

এত বলি চিতহারা, থস] ঠাদখানি পার? 

হয়ে হেমলতা ভূমে পড়ে । 
হেনকালে সৌদামিনী-স্বরূপা কোন কামিনী, 

ক্রোড়ে করে আসি উভবড়ে ॥ 
যেন কোন রাহীজন, . পথিমাঝে দরশন, 

করি মণি সযতনে লয়। 
বেড়ে ফেলি ধূলিগুলি, বাসে বণধি রাখে তুলি, 

যাঁয় যায় পুনঃ নিরখয় ॥ 

এইরূপে সেই নারী, মুছায় নয়ন-বারি, 
অনিমিবে মুখপানে চায় । 

নাহি নড়ে নাঁঙি চড়ে, নেত্রে না পলক পড়ে, 
এই ভাবে ব'সে রহে ঠায় ॥ 

সেই নারী কোন্ জন, কেন তথা কি কারণ, 

কি জন্য সে এত শোকময়। 

ভাঁবে বুঝি সেই ধনী, হবে চুরি-করা মণি। 
ইথে কিছু নাহিক সংশয় ॥ 

মা হ'লে ছুঃখের দুখী, এত বে যলিনমুখী, 
' হবে কি কারণ তার তরে । 

ঠেকে শিক্ষা করে যেই, সার গ্রহ করে সেই, 
তাদুশ না পারে অন্ত পরে ॥ 

কিবা শোভ] দিল তাঁয়, বাক্যে নাভি বলা যাঁ়, 
কোকনদে শ্বেতপদা যেন। 

অথবা চপলা-ছ'"দ, ঘেরিয়া গগনটাদ, 
'অচত! হইয়া রঙে যেন ॥ 

ছুটী কল কাছে কাছে, একটী তায় শুকায়েছে, 
একটা উদ্ধী একী অধোভাগে । 

স্বায়ী পড়ি ছুটা কালো, তাঁর মাঝে কিছু আলে! 
পড়িয়াছে একটা অগ্রভাগে ॥ 

সেইরূপে দুইজন, এক কোলে অন্ধ জন, 
কতক্ষণ সমভাবে যায় । 

মেঘচাপা টাদ যেন, দীরে শুর জে হেন, 

হেনলতা দেহভাবে শা ও 

দেখে চক্ষে বছে বাতি, আচে» জনেক নারী, 

কে।লে করি অনিমিসে 
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(খাবে বারে চিনিতে না পারি তারে,চেয়ে দে 

মন নবি সেই নারী কঃ 1 
“সখি, নাহি ভয়, নি ভিন্ন নয়, 

তব ভগ্নীসম! জেনো আমার । 

পিতা রাজ্যেশ্বর, দিদী-মহীশ্বর, 
আমি ভাগ্যফলে ভজি উরে ॥ 

রণে করি জয়, মোরে ধবি লয়, 
এই দুরাঁশয় মোরে ছলিল। 

ধর্ম করি নই, করি জাতিভ্রষ্টঃ 

শেষে দাঁসীভাবে ঘরে রাখিল। 
শুনি আরবার, রাজা করি ছার, 

কোন রাঁজকন্তা পুনঃ রিল । 

মনে ব্যথা পেয়ে, তাই এন ধেয়ে, 

ভাবি কার ভাগ্য পুনঃ ভাঁঙগিল ॥ 
পরে দেখি মুখ, বিদরিল বুক, 

পুর্বকথা যত মনে পড়িল। 
তাহে চমৎকার, তব ব্যবহার, 

দেখি কুতৃহল আরে বাড়িল॥ 
তুমি যতক্ষণ, সেই দুষ্টজন- 

কাঁছে করযোড় করি কালে । 
কত দিব্য দিলে, কত বুঝাইলে, 

শেষে “আজি ক্ষম' বলি যাচিলে ॥ 

আমি ততক্ষণ, হয়ে অদর্শন, 

গৃহমাঝে থাঁকি সব দেখেছি । 

পরে যোগ পেয়ে, আসিয়াছি ধেয়ে, 

অন্তরালে থাকি সব শুনেছি ॥ ৰ 

শেষে কোলে করি, এই আছি ধরি, 
আজি হ”তে, সখি, তব হয়েছি। 

আমি ভাগাবতী, কাঁরে বলে সতী, 
অগ্ভাবধি তাহ! ভাল জেনেছি ॥” 

বিজন অরণ্যে যেন স্বজন মিলিল। 

বালুকাবিকণ্ণ ভূমে সরসা যুটিল ॥ 
তাদৃশ প্রসন্নমতি তেয়াগি ভূতল। 
উঠে সে ভেমলতা দেহে পেয়ে বল ॥ 

জুড়ি! যুগলপাণি সঙ্ল-নয়নে। 
হেমলতা কয় কথা কাতর-্বচনে ॥ 



বীরবাহু কাব্য । 

“দয়াময়ি, *ব কাতে এই ন্ক্ষা ঢাঁই । 
নিচ উপাঁচে বল তার কাছে রক্ষা! পাই ॥” 
শুনি দিল নহীপাল-ভনয়া কিল । 
অশ্নীরে হুনম়ুন ভরিতে লাগিল ॥ 

বলে “সা, কুলমান গিম়্াছে সকল । 

ভজিয়া যবন-রাঙে খেয়েছি গরল॥ 
আজি দেই তাপ, সখি, শীতল করিব । 

দিয়াছি আমার ধশ্ম তোমায় রাখিব ॥ 
মম বাক্যে অনাদর বুঝি বা নাহবে। 

চুরি-করা ধন বলি বুঝি বাকা রবে ॥ 
যাই দেখি একবার মনে রাজ-পাশে। 
বুঝি আমায় ভালবাঁসে কি না বাসে ॥” 
এত বলি দিল্লীপতি-দুহিতা চলিল। 
আসি ঘ্রেক্ছ-মহীপতি-কাছে দেখা দিল ॥ 

দূরেতে আসিছে হেরি, আর না সহিল দেরী, 
শশব্যন্ত পাতশাহ পথিমধ্যে ভেটিল। 

“এ কি ভাগা আজি মোর, নিজে ধরা দিল চোর,” 

বলি রসবতী-হাত 'রসভাবে ধরিল ॥ 
“যেবা চোর সাধু যেই, মনে মনে জানে সেই, 

কেন মিছে নারী ভাবি কর মোরে ছলন]। 

এ কি শুনি মপরূপ, এতে চতুরের ভূপ, 
পেষেছ নবীল! নাধী মোরে নাকি চাও না! 

সেযাভৌক বল দেখি, টন্মন হয়েছ হে কিঃ 
হেন মতি কি কারণ ভুলিতে কিপার ন!? 

এত সেবাদাসী রয়, তবু তাঁে নাতি হয় 
কেন পরনারী তরে কর এত বাসনা? 

কেন পিতা-মাতা-মনে, পাচা দাও প্রিয়জনে, 

কেন এত সতী-নারী-মনে দাও বেদনা? 

কেন দাও এত হভাঁপ, কেন কর এত পাপ, 

নারীবধ কত পাপমনে কি তাজাননা? 
হেমলতা নামে যারে, রাঁখিয়াছ কারাগারে, 

বিষপানে মনরে সেই মনেত্তে কি ভাব না? 

একে অতি সতী নারী, তাহে গঠভভরে ভারী, 

তবুসেরমণী তরেকিছুদয়া ভয় না?] 

য। পেয়েছ রাখ তাই, অতি লোভে কাজ নাই, 
দিলীরাজপটে বসে কুদন্ত্রণা ভেব না । 

আমার বচন ধর, তাহারে মোচন কর, 
অতিশয় কোন কর্ম কোন কালে ভাল না॥” 

স্ৃপ্ত ব্যাপ্ব যেন আমিষের গন্ধ পেলে । 

কালসপ-শিরে যেন পদাঘাত দিলে ॥ 

১৬৬, 

পতঙ্গ যেমন শোভা করি দবশন। 

ভোলা! কথা মনে হ'লে উন্মত যেমন ॥ 

শুনিয়া পাঠানরাঁজ চমকি তেমতি । 
আকল-নয়নে চায় কামাতুর-মতি ॥ 

কহে কোথা আন তারে দেখিবারে চাই॥ 
পোয়ছি নবীন! নারী ছাঁড়ি দিব নাই ॥ 
মরুক বাচুক আর যা ইচ্ছা করুক। 
পেয়েছি সুধার ভাগ নিবারিব ভূক ॥ 

জানে না স্ুল্তান আমি বিজম্বী জগতে । 
তিলার্দ রাঁথিতে স্থান এই ভূভারতে ॥ 
আমি তারে কত ক'রে আপনি সাধিম্থু॥ 

অবশেষে হাতে ধরা স্বীকার করিনু ॥ 
মম বাক্যে অবহেল! করে সেই জন । 
দেখিব কেমনে তারে রাখে কোন্ জন ॥* 
অনেক সাধিয়। শেষে সাস্ত্রনা করিল। 

তথাপি আসক্তি কোপ ঘুচাতে নারিল ॥ 
বিস্তর কাদিসা করি বিস্তর সাধন] । 

অবশেষে এইমাত্র পৃরিল কামনা ॥ 
যে অবধি হেমলত। গ্রসব না ভবে। 
সে অবধি দাসীভাবে পুষ্পোদযানে রবে ॥ 

এ দকেতে বারবর, মহা অবরণ্য.ভিতর, 
চেতনা পাইয়া! চক্ষু চান। 

অতি 'ভীম দরখন, বিজন গহন বন, 
চারিদিকে দেখিবারে পান ॥ 

শোণিতে লেপিত বাস, নয়নের জ্যোতি: হাস, 

শরাঘাতে দেহ অবসাদ । 
স্ৃদয়ে বাঁণের ফলা, ভা্গিয়া পড়েছে শঙা, 

তবু বীর না ভাবে বিষাদ ॥ 
নাহিক ত্রাসের লেশ, ধরিষা শ:রর শেষ, 

টান দিয়! তুলিয়া ফেগিল। 

কোথায় বিপক্ষদ ল, কোপা আপনার বল, 
কেন তথ।, 'ভাবিতে কাশি ॥ 

হেন কাঁলে দেখে চেয়ে, নিজ অশ্ব আসে ধেয়ে, 

সংগ্রামের সান্ত পরিধান । 

শরারে শোণিত ঘশ্ম, চেপিগা বুঝিলা মর্ম) 
এই মারে কৈলা গরিরোণ ॥ 

রণভূমি পরিভরি। আমারে পুষ্ঠেতে করি, 
অশ্ববর আদিয়ছে বনে। 

এই কথ' বীরবর, শ্টির করি তার পর; 

ভাবিতে লাগিলা মনে মনে ॥ 
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কোন্ পক্ষে হইল জয়, কোন্ পক্ষে পরাজর, 
সমাচার কিছুই না পাই ৮ 

বলি অর্থে করি ভর, চলিলেন বরাবর; 

দেখেন সংগ্রামে কেহ নাই॥ 
তখন কাতর মন, যেন ভ্রত সমীরণ, 

চলিলেন ধাইয়া নগরে । 

দেখে যত গৃহদ্বারঃ হইরাছে ছারখার, 

অগ্রিকৃণ্ড জলে ধৃধূ শ্বরে ॥ 
অসহ শোকের ভার, সঠিতে ন! পারি আর, 

বারবর কহিল কুপিয়া। 

"ভাল আশা করিলাম) ভাল দেখা পাইলাম, 
বড় সাধ মিটিল আসিয়া ॥ 

করিয়া বিপক্ষ ন।শ, আপিব প্রেয়সী-পাঁশ, 
পুরাব পিতখ্র মনস্কাম। 

_ঘুচিল সে অভিলাষ, লাভে টহল বনবাস, 
লাভে হ'তে ভার্ষ্যা হারালাম ॥ 

এট কি ঘটিল শেষে,  প্রবেশিয়া এই দেশে, 
মম পত্বী যবনে হরিল। 

কফরীতে হেলায়ে শুণ্ড) উপাড়িয়া তক্ুকাণ্ড, 
দশনেতে লিক] ধরিল॥ 

অরে নিদারুণ চোর, ০স জন কি করে তোর। 
(সযেনারী অবলা ললন|। 

সে যে আত নিরমল, কোমল কমলদল, 

তারে কেন দিলি রে বেদন] ॥ 
দিল্লী জয় করে তোর, এত কি বাড়িল জোর, 

মোর প্রিয়া করিপি হরণ | 

তবে ক্ষত্রন্ুত হই, সতা সত্য সত্য কই, 
এবে তোর নিকট মরণ ॥ 

অস্থি মাংস যতদিন, দেহে রবে তত দিনঃ 
তোর মন্দ করিব সাধন। 

প্রমদার বিমোচন, যবনকুল-নিধন, 
অদ্যাবধি এই মম পণ॥ 

কিবা জলে কিবা স্থলে কিবা বলে কি কৌশলে, 
এই ব্রত সঙ্কল্প আমার । 

আজি কিবা পরদিন, কিংবা অন্ত কোন দিন, 
পরিচয় পাবি রে তাহার ॥ 

তবদেশ করিলি জয়ঃ তাহে আর থাকা নয়, 
তাহে প্রয়্া বদ তোর ঘরে। 

এই দেখ অদ্যা বধি, ভ্রমিব গিয়া জলধি, 
দেশত্যাগী হব তোর তরে ॥ 

হেষচন্ত্রের গ্রন্থাবলী। 

অল্পদিনে পাবি টের, কোন্ কর্মে কিবা ফের, 
জানিবি রে পুরুষ কেমন। 

থাক্ নিয়ে ধরাতল, আছে রে বারিধি-জল» 
তাহে তরী করিব চালন ॥ 

লক্ষ তরী ভাসাইব, যনেচ্ছদ্েশ মঞ্জাইব, 
বাণিজা করিব ছারখার । 

তোর নিংহাসনপাত, র্নেচ্ছকুল ভশ্মসাত 
প্রেয়সীরে করিব উদ্ধার ॥” 

খেদ করি বীরবর উঠিলা তরণী। 

কলিঙ্গরাজের র(জ্যে চলিলা তখনি ॥ 
স্বশুরের সৈন্য লয়ে পুনঃ যাব রণে। 
কলিঙ্গ-উদ্দেশে চলিলেন এই মনে ॥ 

গঙ্গানীরে তরীখাঁনি ভাসিয়া ভাসিয়। | 

গঙ্গাসাগরের জলে পড়িল আসিয়া ॥ 

মোচাখোণাখানি যেন ভাসে দেই তরী । 

তাহে চাঁপি বীরবাহু নত শির করি ॥ 
চূর্ণফণ! ফণী যেন ভগ্রচুড়া শিল । 
অধঃশির হয়ে বীর তেমতি রূহিলা ॥ 

কতক্ষণে সুকাইয়। হৃদয়ের ভার। 
গ্রকাশি কাতরে শেষে কহেন কুমার ॥ 
“এই কি কপালে ছিল জগন্মান্ত ভূমি । 
আমি হৈন্ু দেশত্যাগ বন্দী রৈলে তুমি । 
রত্বগর্ত| ভূমি তুমি জগতের সার। 
কত নদ হুদ গিরি তব অলম্কার। 
উচ্চ হিমগিরিচুড়া হিমানী মণ্ডিত। 
গর্ব করি স্থির বাষু করিছে থ্ডিত ॥ 

অরুণের রথরোধকারী বিন্ধযগিরি | 

অগন্ত্য খষিরে শিরে নোয়াইছে ধীরি। 
গোমুখী-বাহিনী গঙ্গা যমুনাতে মেলি। 
দিবা-রাতি কলনাদে করিতেছে কেলি ॥ 

নর-অংশে জন্ম সেই রাম নারায়ণ। 

তোমারে জননী ভাবে করিল! পালন ॥ 

তোমার সেবায় পঞ্চপাণ্ড, ছিল রত। 
পুজিল তোমায় বাঁজা বিক্রম-আদিত্য ॥ 
অমর বালীকি ঝষি সুমধুর স্বরে । 
রাঁথিয়াছে তব যশ ত্রিতৃবন ভ,রে। 

দেখব্যাস মহাঁঝধষি ভাবত রচিয়া। 

প্রচাঁরিল তব নাম জগৎ জুড়িয়1 | 

স্বরম্বতী-বরপুত্র কবি কালিদাস। 

তব ষণ রঘুবংশে করিল! প্রকাশ ॥ 



বীরবান্ছ কাব্য. 

ভবভূতি তব নাম অনাদ্য অক্ষরে । 
গাখিয়া থুইক্সা গেছে মানব-অস্তরে & 
এবে সেই দেশমান্ত ভারত-বক্ষেতে। 
ম্নেচ্ছকুল পদে দলে নিরখি চক্ষেতে ॥ 
ধুচিল মনের সাধ'জনম-যতন। 
ভাঙ্গিল নিদ্রার ঘোর ভাঙ্গিল স্বপন ॥ 
ববনে করিয়! ছিন্ন তোমার মোচন । 
কত দ্িন মনে মনে করিতাম পণ ॥ 

পুনশ্চ হিন্দুর রাজ্য স্থাপন করিব। 

পুনর্বার অলঙ্কারে তোমারে তুষিব ॥ 
পুনঃ নির্দীইব পুরী যত ঠহল গত। 
গঙ্গাষযূনার তীরে ছিল যত যত॥ 

বিজর়-ছুন্দুভি পুনঃ হরিষে বাজাব । 
ভারত জাগিল বলি ভূতলে জানাব ॥ 
হাঁয় আশা ফুরাইল জনয-মতন। 

আদৃষ্টে আছিল শেষে জলধি-রমণ 1 
মনোহর নবদূর্দা-কোমল আসনে । 

বসি আর ন। দেখিব শোভিত গগনে ॥ 
তরলতরঙ্গ! কলনাদিনীর তীরে । 
আর না জুডাব চক্ষু ভ্রমিব না ফিরে ॥ 
নবীন-পল্লবচ্ছায়া-তলেতে বসিয়া | 
আর না শুনিব গান হরিষে ভাসিয়া ॥ 
বিদায় জনমভূমি জনম-মতন । 
বিদায় ভাঁরতবাসী শ্বজাতীয়গণ ॥ 
বিদায় জননী তাত পুরবাসী জন । 
বিদায় জনমশোধ প্রাণের।রতন ॥ 

লীবিত আছ কি প্রিয়ে ভাব কি আমারে । 
কোন্ ভাবে কার ঘরে রেখেছে তোমারে ॥ 

ধিক্ ক্ষত্রকুলে ধিক্ ধিক মম নাম। 
পতি হয়ে নারী-রক্ষা কার্ধ্য নারিলাম ॥ 
একে শক্র তাহে শ্রেচ্ছ তাচে প্রাণপ্রিয়া। 
কেমনে ধরিব কায়া জানিয়া শুনিয়। ॥ 

হে বরুণ কেন মোরে পাতালে না! লহ। 

জীবিত রাখিয়া! কেন দহন করহ ॥ 

কোথায় লুকাঁলে বক্র ওহে স্থরপতি। 
নরাধম-শিরে হানি বিনাশ ছুর্গতি ॥ 
দ্রব হ রে মাংসপিও চুর্ণ হরেহাড়। 
অথব! সর্বাঙজ দেহ হয়ে যা! পাহাড় 1* 

বলিতে বলিতে বীর চলিয়া পড়িল । 
যেন বজ্রাঘাতে দীর্ঘ তরু বিজ্ধারিল ॥ 

৫ 

একাকী জলধি জলে তরীতে শু২:, 
তরঙগ-বেগেতে তরী চলিল ভাসিয়। ॥ 
সমস্ত রজনী জলে ভাসিয় ভাসিয়া । 
'অরুণ-উদয়ে কূলে লাগিল আসিয়া ॥ 
কূলে উঠে বীরবর পান সমাচার । 
সেই ত কলিঙঈ্গদেশ কলিঙ্গ-রাজার ॥ 
সমাচার পেয়ে তবে চপিলেন বীর। 
ষেন রাহুগত ভান ক্রোধেতে অধীর ॥ 
গিয়। শ্বশুরের পদে করি নমস্কার । 
নিবেদিল! পূর্বাপর ষত সমাচার ॥ 
গুনি ক্রোধে কম্পমান কণিঙগ ভূপাল। 
জ্বলিয়া উঠিল! যেন কালাস্তের কাল ॥ 
তখনি অমাতাগণে একত্র করিয়া । 

সমরে সাঞক্চহ বলি কহেন রুষিয় ॥ 
সংগ্রামে সাজিল সেনা দেখিতে বিকট । 

সাজিল বারণ বাজী সংগ্রাম শকট ॥ 

হেরিয়া প্রফুমনে ভপতি-নন্দন | 

শ্বশুরের পদযূগে করিয়া বন্দন ॥ 
কহেম আমারে পান দেহ মহামতি । 
বিনাশিব রিপুদল ঘুচাব অধ্যাতি ॥ 
সসৈন্যে ঘেরিব দিল্লীরাজে দিলীপুরে । 
মম বলে রিপুদর্প পলাইবে দুরে ॥ 
নিরুদ্ধেগে মগারান্স থাকন আলয়ে। 
করুন আশীষ রিপু যাবে যমাললে ॥” 
এত বলি বীরবান বন্দিয়া রাজায়। 

শিবিরে আনিয়া পরে বার দিল রায় ॥ 

রাজ্ঞপুল্রে নেহারিয়া আনন্দিত-মনে | 

মহাকোলাহলে হৃঙ্কারিল টসন্যগণে ॥ 

ভূপতি দিলেন পান, বীরবাহু রণে যান, 
কলিঙ্গন্রাজার টসম্ক চতুরঙ্গে চলিল। 

গিয়া সাগরের তীর, একত্রেতে যত বীর, 

সন্কন্র তরণী-পষ্ঠে সকলেতে উঠিল ॥ 
কিবা শোভ!1 দিল তায়, যেন জলে ভাসি যায়, 

স্থশোভিত একখানি দারুময় নগরী । 

আহা ব্যাকুলিত মন, স্ুচঞ্চল দুনয়ন, 

উঠিলেন বীরবর শ্রে্ঠ-তরী-উপরি ॥ 
গঙ্গাসাগরের দিকে, চিল উত্তরমুখে, 

উতৎকল প্রভৃতি দেশ বামভা!গ রহিল । 
এইরূপে দিন কত, নিরুৎপাঁতে হন গত, 

একদিন অকন্মাৎ বিদ্রপাত হইল ॥ 



২৬ 

বামুকোণে দিল দেপা, . কালিমা জলদ-রেখা, 
ঢাকিল রবির কর, নভোদেশ ব্যাপিল। 

গর্ষ্মিল জলদগ্জাল, যেন প্রলয়ের কাল, 
সতত কেশরী-নাদে জগদল নাদিল ॥ 

নাতিল তরদকূল, ভল হল কুলকুল, 
ভাকছাড়ি লঙ্দ দিনা শনম।গে উঠিল | 

'প্রলয়-পবনস্ঠকে, স্থরা নশ্বমতা কাপে, 
তঞ্লতা-গন লয়ে দিগন্তরে ছুটিল। 

বজ্র চিচ্চিড় ধ্বনি, বাতাসের হন্হনি, 
সমুদ্র মেঘের নাদে হিনবন চমকে । 

পালন করিতে ক, উদ্কাপাত শিলা বৃষ্টি, 
অবিচ্ছেদে মুণলের ধারা পর্সে ঝমকে ॥ 

দশদিক অন্ধকার, শূন্ত জল একাকার, 
তই ভই বব মার শনা সায় শ্রবণে। 

চমকে চিকুর-রেখা,  হাঙে মাঝে যায় দেখা 
জলধি ঠর্র-রঙ্গ চমকিত নয়নে ॥ 

পর্বত করিয়া তচ্ছ, উথলে হিল্লোল উচ্চ, 
ভলক্ল চিপ প্রগাডিস ফুটিছে। 

দকুজ সহম্ম জান, কর ভীম গরজন, 

আকাশমগ্ুল থেন হাতে হাতে লুফিছে ॥ 
অথব! অনস্ত যেন, প্রসার সহআ ফণ, 

তার। স্ুর্যা গগণে ধরি ধরি গিলিছে। 
কিংবা যেন দেব দৈশা,. অমুত লভিতে মত্ত, 

পুনর্ধার বণ'ণের রাজ্য ছার করিছে ॥ 
দেব-কাত্ডি ভয়ঙ্কর, পৃথ্থবী সহে না ভর, 

কি করিবে তার মাঝে মানুষের সামা । 
যত তরী দল বল, সপ গেল রসাতল, 

দৈববণ বাদী হয়ে পাড়ে ঘোর অনথ ॥ 

তাগাবলে বীরবর, তখীকাঙ্ে করি ভর, 
ক্ষিপ্ত বরণেব করে পরিনাণ পাইল । 

কোমরে বন্ধন অসি, পৃষ্টে ধন্বর্বাণ রাশি” 
অধু'ল বারিধি-জলে ভাসি ভাসি চলিল। 

অকুল অগাধ জল, তিলেক নাহিক স্থল, 
তাকে পুনঃ বহুবিধ জলচর খেলিছে। 

দেখি ভাঁগি নিরুপায়, কি করি কোথাম্ন যায়, 
বীরবাহু মনে মনে অই কথ! তুলিছে ॥ 

তেমকালে দেখে দরে, বল! ধধ ধুধূ করে, 

হেরিয়া +১ত মনে সেই মুখে চলিল। 
তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসি, ক্রমশঃ নিকটে আসি, 

চক্ষু মেণে মনোহর দ্বীপ এক হেরিল ॥ 

হেমচন্দ্রের গ্রস্থাবলী 

নন্দন-কানন সম, উপবন মনোরমঃ 

তাছে শোভা করে হেরি তীরে গিয়া উঠিল। 
যেন অমরের পতি, হারায়ে অমরাবতী, 

ঘ্বণা লজ্জা! ভয়ে অধোমুখে বনে চিল ॥ 
লতা-পুপ্প-ফল-শোভ1, যাহে মুনি-মনোলোভা, 

না পারে সে বনশোভা শোকানল নাশিতে। 
শিশু যদি শোক পায়, ভূলালে সে শোক ঘার, 

জ্ঞানী চিত্ত শোকানল নাহি ঘুচে বাচিতে ॥ 
যেই জন শিশুকালে, ম! বোলে জননী-কোলে, 

ছুটাছুটি ক'রে মাসি স্তন্ত পান করেছে। 
সেই জন নিশাভাগে, . নাগীসনে অন্থরাগে, 

নিরমল পূর্ণমাসী শশধবে ভেরেছে ॥ 
পীঁড়াতুর শম্যাঁগত, প্রাণবায়ু ওষ্ঠটাগত, 

হেরে যেবা প্রিরজন প্রিমভাষা শুনেছে । 
গৃহবাসে কিবা সুখ, প্রবাসেতে কি অন্ুুখ। 

বনবাসে কি যাতনা সেই জন বুঝেছে ॥ 
যেই যন্ত্রণার ভার, বহে নীর অনিবার, 
ভাহে অতি ব্যাকলিত হারা পত্রী ভাবিষে। 

বীধা-বিন্দু আছে যার, সেই জন বা সার, 
আছে বানা মাছে শোক এ শোক ছিনিয়ে ॥ 
তাহে মহাবীর্ধাবান্, ক্ষ্রকলে অধিষ্ঠান, 

তাহে রাজবংশপর বয়ে।গর্কে গর্ব্ধিত। 

তাহে রণে পরাজিত, প্রণম্িনী অপহৃত, 

এমন সন্ভাপ কিসে হবে বল স্থগিত ॥ 

হীনবীঘ্য হ'লে পরে, বুঝি বাসে শোকভরে, 
উন্মাদ হইত কিংবা মস্মভতাযা সাধিত। 

মহা-তেজ-ধারী বার, তাই আছিলেক স্থির, 

শাল তরু রহে যেন হয়ে বজ্-দপ্তিত 

গশ্ভীর প্রতি বার, বাহ্েশ্ব্প শোক তার, 
কিন্ত হদে নিরবধি চিন্তা-ফণী দঃশিছে। 

মেঘের কজন যেন, নাতে চক্ষে দরশন, 

কিন্তু বাম্প নিরবধি শূন্য ভেদি উঠিছে ॥ 
বীরবাহু শোঁকভারঃ বাহিরেতে নাহি আর, 

অন্ত্ঃশিলাভাবে শেষে উৎদিতে লাগিল। 

নয়নের জ্যোতিঠারা, ধরিয়ে উদাসী ধান্রা, 
জনশৃগ কাননেতে ধীরে ধারে চলিল ॥ 

যে পথ দেখিতে পায়, সেই পথে চলে যায়, 

স্ুপথ কৃপথ কিছু নাহি করে গণন]। 

শীতল তরুর তলে, শীতল ভন্ডাগ জলে, 
কত বসে, কভু ভাসে, সমভাবে রয় না ॥ 



বীরবাহু কাব্য। 

নাহি সংখ্যা কতবার, .ভ্রমিল নৃপকুমার, 
দ্বীপথণ্ড চতুর্ভাগ সমুদায় ঘেরিয়!। 

সেকি তার বাসস্থান। যার দর্পে কম্পমান, 
ছিল মহা মহা বীর ভু-ভারত ব্যাপিয় ॥ 

এই ভাবে পর্যটন, ইতস্ততঃ কতক্ষণ 

করি বীর তকতলে অধোযুখে বসিল। 
হেনকালে দিবাকর, লুকামে প্রথর কর, 

দুরেঠে সাগরগর্ভে ধীরে ধারে পশিল 
ক'দিনের কঈভোগে আচ্ছন্ন শরীর । 
ভানিতে ভাবিতে ট'লে পডিলেন বীর ॥ 
ভেনকালে অকস্মাৎ সঙ্গীতের ধ্বনি । 

শুনা গেল বামাম্বরে মধুব গাথনি ॥ 
একেবারে চারিদিকে পূরিয়া উঠিল। 
নিদ্রা! ভাঙ্গি গাজ্জপুল্রশ্রবপ মোহিল ॥ 
আড়ই ভইয়! রায় কায়মন-চিতে। 
মোহিনী সঙ্গীত স্বর লাগিলা শ্কনিতে ॥ 

দেবী উপদেবী কিংবা অপ্পরী কিন্্ররী। 
কে গাঠিল এ মধুর সঙ্গীত-লহরী ॥ 
কিছুই বুঝিতে নাঁরি ব্যাকুল অন্তর | 
কি শনিল রাজপুজ ভাবিন্নাকাতর ॥ 
অনতিবিলন্গে হেরে নাবী হয় জনা। 

ধ্বল-বসন-পরা কনকবরণা "॥ 

করে বাণ! স্থমপূর হৃদে মতিমালা । 

তাঁর পাশে ছঈ বেণী করিচছে উজলা ॥ 

গগ্ু-গ্রীনা-নেত্রশোভা শতি দস্তপাতি । 

এষ্ঠাধর-পয়োধর-নাসানন-ভাঁতি ॥ 

মনোলো ভা শোভ। কিবা বাঁভ কটিদেশ। 
মুতগতি শ্ববদনী তকণ বমেস ॥ 

'আরুক অক্ূণ পদ শ্যাম পর্াতলে। 

বেন ভাসে 'কাঁকনদ নীলহৃদ্ব ক্লে ॥ 

চপল-নয়নে চেয়ে দেখেন বাজন্। 

মনিবী-বেশেতে এরা এল কোন্ জন ॥ 

ওদিকে মানববূপ ভেরিয়া সেবনে । 

রমণী কনে দেখে একিত-নয়নে ॥ 

এ চাহে উহার মূখ না সরে ভারতী | 
দাডাইয়া রহে যেন পাঁষাণ-মৃরতি | 

বৃপতি-তনয় তবে বিনয়-বচনে | 

কহিলেন মুদ্ভামে প্রির-আলাঁপনে ॥ 
“কেবা বট দেখা দিলে এমন সময় । 

কিবা জাতি কিবা! নাম কোথ! বা আলয় ॥ 

৭ 

মানব-সন্তান আনি বিধাতা বিমৃখ। 

বিপাঁকে পড়িয়া তাই পাই বহু দুখ ॥ 
মায়াবিনী-কেশে কেবা দিলে দরশন। 

ঘুচাও মনের ধাধা কহিরা বচন ॥" 
বলিতে বলিতে কথা শশী দেখ। দিল । 

বীণা বাজাইয়৷ রাখা সবে লুকাইল॥ 
অপূর্ব্ব রমণী-কার্ধা দেখিয়া" শুনিয়া। 
ষামিনী পোভাঁন ভপ ভাবিয়া ভাবি ॥ 
ঘুচিল নিশির ঘোর অকুণ উদিল। 
তীরে আসি পূর্বামুখে চাহিয়া রহিল ॥ 

দেখিতে উষার খেলা, ন্পশ্থত ভোর-বেলা, 

লরমিতে লাগিল বনে বান। ূ 
পশু পক্ষী আদি মেলি, সকলেতে করে কেলি 

দেখি হরমিত হন মনে ॥ 
পরিমলভরে ভারী, সে ভার সহিতে নারি, 

পুষ্পপদ পত্র-পরে তেলি। 

অধরে ঈষৎ ত।স, খুলিয়ে বুকের বাস, 
সমীরণ সম করে লি ॥ 

পাখীতে ধরিছে তান, গনি উলিছে প্রাণ, 
পবন মাণিয়া ফিরে ঘুরে। 

ভেন কালে রাজন্বনত, মহা কতৃহলমুত, 

নারীগণে দেখিলেন দুরে ॥ 

ধীরেতৈ নিকটে গিয়ে, অকপাঁশে দাড়াইয়ে। 

কৌতুকে দেখেন মহামতি | 

সেফালি বকুলকল, আদি নালাঁজাতি ফুল, 
শোভে উভে কদন্ব-সংচতি ॥ 

তণ-১ৈবাজের দল, ঢাঁকিশাছে ধরাভল, 

লতিকা-বেছভ চান্পাশ। 

কগাষ় ফুলের মাল, বাঁছানে ফুলের বালা, 
ল্রদিপরে ফুলময় বাস ॥ 

সকলি ফলের চি, মদ তয় কলবুষ্ট, 
চারিদিক গলে ঢাকা বর। 

কদদ্দতরুর মুলে, সাঙ্চাতয় কমলকলে, 

ফ্লুলবেদীপার্ে বদি রস ॥ 

অপ্রাল অগ্ুলি করি, চল রাগে শিরোপরি, 
ভু জদে কণয়ে স্কাপন | 

নম্বনেতে অশ্ব ঝরে, স্েঠোতে আদর করে, 

কত ভাবে করিছে যতন ॥ 
ছয় জনে সুখে মুখে, বসি রুচে মগোছুথে, 

সদ। হয় পুষ্প-বরিমগ 



হেষচজের প্রস্থাবলী। 

িলায়ে বীপার তান, খেদ-হুয়ে করে গান; 
শুনিয়া বিভেদ হয় মন॥ 

সারী-কার্তি মনোহর, 'নিরখিয়। বীরবর, 
নিকটে গেলেন যুবরাজ । 

করপুটে বেদী-পাশে, দীড়ায়ে বিনীত-ভাষে, 

মশ্বরে চান পরিচয় ॥ 
নিরধিয়া ৮মকিয়।, গানেতে বিশ্রাম দিয়া, 

নারীগণ উঠে যেতে চায়। 

অনেক মিনতি করি, বুৰ(য়ে অনেক করি, 
ন)রাগণে বসাহলা রায় ॥ 

অন্থরোধ-ডোরে বাধা, ছ্বিমন! লাগিল ধাঁধা, 
রম্ণীমগ্ডলী পড়ে গোলে । 

কিছু পরে কোন জন, শুন তবে দিয়া মন, 
বলে আপপ্তিলা মধুবোলে ॥ 

“বরুণতনয়া পাতালে ধাম। 

ভগিনী ক'ঞজন। শুনহ নাম। 
মুকতা-বিলাসী রতনকাস্তি। 
তরঙ্গবাহিনী নয়নলান্ত॥ 

প্রবালমালিনী ক'জন এই । 
নলিনীনয়ন1 তাণছে সেই ॥ 

সাগরে সাগরে ভ্রমণ কররি। 

মাণিক মুক্ত! দেখিলে ধরি ॥ 
এই উপবনে মাসয়া বসি । 

শ্রম নাশি পুনঃ সাগরে পশি॥ 
আগে ছিন্ু সবে শন সোদরা । 

গিয়াছে সতলি আছি আমরা | 

শাপেতে পড়িয়া গিয়াছে তারা । 
আখিতারা মোরা হয়েছি হারা ॥ 

হলো বহুদিন প্রভাতকালে। 
সকলে পশিন্থ জলধি-জলে ॥ 

সারাদিন জলে ধরিন মণি। 

ভান অস্ত যান শাঁসে রজনী ॥ 

দেখিয়া ৬পন-মূর'ত-শোভা। 
আমরা কজনে হহন্ত লোতা ॥ 

ধরিব বলিয়া যাইন্র পাছে। 

বত দুরে যা” না পাই কাছে। 
ক্রমশ নামিছে দেখিতে পাই। 
না পারি ধরতে কতই যাই॥ 

পঠড়ে অই ফেরে পোহায় রাতি। 

পাঁতালপুরেতে ন1 জলে বাতি ॥ 

আমাদেরি কাছে আছিল যণি। 
আঁধারে সকলে যাপে রজনী ॥ 
পরদিন প্রাতে সরোষমন। 
পিতৃশাপে যবে হ'ল নিধন ॥ 

ক্রোধেতে কহেন, “আমারে হেলা । 

আর না সলিলে করিবি খেল ॥ 

যে রবির ওরে ভূলিলি বাপে। 
নিয়ত দহিবি তাহার তাপে ॥ 
পুষ্পদেশে রবি ধরণীপরে । 

নিয়ত পুডিবি প্রথর করে ॥” 

কত যে সাধিন্ু ধরিয়া পায়। 
করুণা-উদয় না তলে তায় ॥ 

কমারী মাছিম্থ মোরা কজন। 
তাই সে জীবনে আছি এখন ॥ 

তাই উষাকালে আসি এধানে । 
ফুল-কেলি সবে করি যতনে ॥ 

দ্বিতীয় প্রহর সময়ে তাই। 

তকমূলে আপি জঙ্গে ভিজাই ॥ 
তাই সে প্রদোষে তৃষা বনে। 
হৃদে খযে ফুল কাদি ক্জনে। 

প্রহর বাডিছে মাসি এগন ।* 
বলি লকাইল নারী কজন ॥ 

হুপতি-নন্দন, ব্যাকুলিত মন, 
চলিল সমুদ্রতটে । 

অতি কুলক্ষণ, 
অপূর্ব ঘটনা ঘটে ॥ 

নারী ছয় জন, করিয়া বেষ্টন, 
করে গরজন ফণী। 

জিহব| লক্ লকৃ, শিরে ধ্বক ধ্বক, 
ভ্বলিছে রতন-মণি ॥ 

কুণগুল করিয়া, পুচ্ছ প্রসারিয়া, 
ছুই দিকে দুই নাগে॥ 

সতেজে দ্রাড়ায়ে, ফণ! প্রসারিয়ে, 
ছুলিছে ফুলিছে রাগে ॥ 

খেলিছে তেমন, 

সুতীক্ষ রসনা পাত] । 
বহে ঘন ঘন, নাসিকা-পবন, 

ডাঁকিছে যেমন জাচা॥ 
শোৌধিতেছে আয়ু, 

পতিতা ফণার তলে। 

ভীম দরশন, 

চপলা যেমন, 

বিষময় বায়ু, 
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নারী কয় জনা, মুদি ত-নয়না, 

ভাসিছে জলধিজলে ॥ 

ক্ষণেক অতীত, ষগ্যপি হইত, 
একবারে যেতো প্রাগ। 

নৃপতি-নন্ন, লয়ে শরাসন, 
গুণেতে আটিল বাণ ! 

দিয়! ডানি অশাখি, নিরথি নিরধি, 

সতেজে নিক্ষেপে তীর। 
তিলার্ধ-ভিতার, ফণা ভেদ করে, 

অহিযুগে মারে বীর ॥ 
তাজিয়া তখন, অনি শরাসন, 

ঝাপ দিয়া পড়ে নীরে। 

অতি-দেহ ধরিঃ আনে করে করি, 
টানিয় তৃলিল তীরে ॥ 

পরে অসিথান, লয়ে খান খান, 
কবিয়া কুণ্ডল কাটে 

অচেতন তন, নৃপ-অঙগ জন 

খুলে নিল পাটে পাটে॥ 
খুলে ধীরি ধীবি, রাখে সারি সারি, 

কখানি রজত-দেহ। 

দেখে সেই কায়া, প্রাণে ধরে মায়া, 
না কান্দি না রহে কেহ ॥ 

অ'(থি ছল ছল, তুলে আনি জল; 

ঢালে শিরে বীরবব। 
সলিলে সিঞ্চিত, পুষ্প নুবাঁদিত, 

রাখিল চেতনাকর। 

ঘোর হলাভল, ঘেরে কণ্িস্থল, 
রঠিল সে দিনভোর ॥ 

খুচিল জলন, জাগিল চেতন, 

হইল]ুষখন ভোর ॥ 
চেতন পাইয়া, উঠিয়া! বসিয়া, 

নারী কয় জনে কর়। 
“তুমি মাশয়, অতি দয়াময় 

মন্থষ্য বুঝি বা নয়। 
না হ'লে কেমনে, সপিলে জীবনে, 

স্বদেহ অকুতোভয়ে। 
করুণা করিলে, প্রাণদান দিলে 

বিনা স্বার্থপর হয়ে ॥ 
অহে নরবর, বল অতঃপর, 

" কেমনে তুষিব মন॥ 

কিব! উপকার, করিব তোমায়, 
দিব কিবা ধন জন ॥” 
শুনি বীরবর কন, 

“দিবে কিব! ধন জন, 

জগতের সুখ-নীরে সম্তরণ করেছি 
পেয়েছি সম্পদ্-রস, 
শিরেতে ধরেছি ষশ, 

নেহরসে মান করি সুখে কাল হরেছি। 
মিটেছে সম্পদ্-সাধ, 
অপধশ অপবাদ, 

দৈব-বিডম্বনা-পাঁশে, এবে বাঁধা পড়েছি। 
থেকে বাধ্য বাহুবণ, 
ভাগ্র্দোষে অসম্থল, 

হয়ে শৈল-শূঙ্গচাপা সিংহমত রয়েছি ॥ 
প্রতি উপকার মন, 
যদি কৈলে রামাগণ, 

দ্বিধাচ্ছেদ করি তবে চিস্তাভাঁয় নাশহ। 

কোন্ দিকে কোন্ পুর, 
কান্বকুক্দ কত দূর, 

ক*দিনের পথ হাবে সবিশেষ বলহ ॥ 
যদি জান বল আর, 

হেমলতা নাম ভার, 

সেই নাবী কোন্ ভাবেকার কাছে রয়েছে। 
কিকবেসে রাত্রদিবা, 

প্রাণে বাঠি আছে কিবা, 

শোক-চিতানলে পুছে তগ্ত্যাগ করেছে ॥ 

সে নারী আমার প্রিয়া, 
তারে হরে লয়ে গিয়। 

নষ্ট-ভাবে ছুষ্ট রিপু সংগোগনে রেখেছে। 
যদ তারে কোন জন, 
ক'রে থাক দরশন। 

বল তবে প্রের়সীর কিবা দশ! হয়েছে ॥ 
অশ্রপাতে দুই আখি, 

গেছে কিংবা আছে বাকি, 

কিংবা প্রিয়ে অভাগারে একেবারে তুলেছে, 
অস্থি মাংস ঠাই ঠশই, 
এখনো! কি হয় নাই, 

এখনে কি ম্লেচ্ছবশে ধরাধামে রয়েছে; 
দুরস্ত দন্থার কাজ, করিয়ে পাঠানরাজ, 
এখনে! কি বম-হস্তে পরিত্রাণ পেয়েছে ? 
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নাগে! ও সা জন্মছুমি ! 

আঁবো কত কাল তুমি, 
এ বয়সে পরাধানা হয়ে কাল ফাপিবে। 

পান নবনর্দল, 

বধ আর কত কাল, 
নিদদিয় নিঠরভাবে নিপীছন করিবে ॥ 

কতই গুমাবে মা! গো, 

ভাগে মা জাগো জাগো, 

কেঁদে সারা হয় দেখ কন্াপুন্র সকলে। 

ধলায় ধূসর কায, কামে গড়াগড়ি যায়, 
একবার কে।গে কর,ডাকি গো মা মা বালে। 

কাহার জননী ভয়ে, 
কারে আছ কোলে লয়েঃ 

স্বীয় স্ুতে ঠেলে ফেলে কার সুতে পাপিছ। 
কারে কর হুদ দান, ৪ নহে তব সন্তান, 

দুগ্ধ ধিয়ে গৃহমাঝে কালসর্প পুমিছ ॥ 
মোরে দিণে বনবাস, 

প্রিম্না আছে কার পাশ, 
হায় কতগীন্ডা পা৪হে সুধাংশুবদনে ! 

কোথা বসো কোথা যাও, 
কিবা পর কিবা খান, 

হায় পুনঃ কত দিনে দ্ুডাইণ নয়নে ॥” 
বিশ্মিত রমণীদল দেখিয়া শুনিয়া । 
কিবিৎ বিলম্বে কনে সুস্থির হইয়া ॥ 
"কামিনী লাগিয়া তব কামনা পূরাব। 
হেমলতা অথেষণে পৃথিবী বেড়াব ॥ 
বিরল তটিনী-তট, হুদ, সরোবর । 

অরণ্য, নিকুণ্জ, মাঠ, মরঃ মহীশ্বর ॥ 

প্রাতঃ, সন্ধা, নিশ।, উষ, মপ]াঙ্ছ-সময় | 
ভ্রমিব খুঁজিব তারে জানি5 নিশ্চয় ॥ 
নিরুদ্ধেগে বীরবর থাঁক এই বনে । 

ত্বরাঞ্জ আঁপিব ফিরে ভাঁবিহ না মনে॥ 
চলিলাম বীর তব নারী অন্বেষণে । 

মঙ্গল-বারঠা আন জুডাব শ্রবণে॥ 

হেরিব কেমন তিনি যার স্বামী তুমি ॥ 
বুঝি বা তেমন আর ধরে "ীকো ভূমি ॥ 
কেন ভাব যুবরাঁজ যুবতী লাগিয়া | 
কামন! পূরাব তব কামিনী আনিয়া ॥” 
বলিয়া চলিয়া গেল কুমারীর দল। 

বৃুপতি-নন্দন গেলা যগা বনস্থল ॥ 

একা বীরবর রহিলেন সেই বনে। 
পূর্বাকথ! সমুদয় উলিল মনে ॥ 

মানসে মগন, নৃুপতি-ননান, 

হেবিয়া জনমস্থল। 
মদ হৃদ গিরি, ধরি ধীরি ধীরি, 

দেখা দিল দলে দল ॥ 
যে শিখরে বনে, মুগয়। কারণে, 

অন্কচর সনে গেলা। 
মে তটিনী-কুলে, যে তর র তলে, 

বলিয়া কাটা'লা বেলা ॥ 
যে তচাগ-জলে, বয়শের দলে, 

লয়ে করেছিলা কেলি । 

যত স্লেহাম্পদ, প্রিয় প্রেমাস্পদ, 

উঠিয়া একত্র মেলি ॥ 
রণবীর তত, রাণা চক্র মাত, 

বকোলে দেখা দিণা। 
ভগ্মী পরিজন, প্রিয়সঘীগণ, 

স্বতিপথে আরো হল] ॥ 

প্রেম-অশ্রুধারা, তিতি নেত্রতারা, 

গগ্ডদেশ বহি পড়ে। 
তাপিত হদয়, নুপতি-তনয়, 

কার্দে যত মনে পছে। 

পিতা নরপাল, কেন এ জঞ্জাল, 

আঁমি এ কার্দাল বেশে । 

ত্রমিয়] বেড়াই, যথা তথা ঠাই, 
পড়িয়া থাকি বিদেশে ॥ 

এ কি চমতকার, কোথা গুহদ্ধার, 

কোথা আমি বনবাসী। 
সে নিকুঙীবনে, প্রমাদ-কাননে, 

বৃথা মুঞ্জে পুম্পরাশি ॥ 

বৃথা গুপ্রে অলি, পিক কলকলি, 
বুথ! মন্দানিল বর়। 

বৃথা! শিথিদ্ধয়, প্রদোধ-সময়, 
বকুলতলায় রয় ॥ 

বৃথা বারিপরে, কুমুদ বিহরে, 
ইঙ্গিতে নেহারে শশী। 

বৃথা ধরাতল, হন সুশীতল, 

নীহারের রসে রলি ॥ 

? বথা কেতকিনী, হয়ে পাগলিনী, 
মাতায় বিপিনবাসী। 
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তর-আলিহ্িতা, বক্ষ তরুজতা, 

ঢলিয়৷ পড়য়ে হাসি। 

কোথা সে আমার, 

পুনঃ কি সে জনে পাব। 

এ অমা দুচিবে। সে শশী উঠিবে, 
পুনঃ কিসেম্ধা থাব। 

বলিয়াকাপিয়! তাণিত-হদয় শিখর-উপরে উঠিল। 

জগত যুডিয়া এমন সময়ে, নিবিড় আধারে 

ঢাকিল॥ 

ক্রমশ সবরয়া সাগর-ভিতরে, মলিন তপন 

ডুবিল। 
দেখিতে দেখিতে গগন-মাঁঝেতে রজনীভূষণ 

ভাসিল ॥ 

পুলকিত-দেঠে বীরচুডামণি, খিষম চিন্তায় 
পডিল। 

ভাবিতে ভাঁবিতে সকল ভুলিয়া, অপূর্ব-স্থপন 
দেখিল ॥ 

ঘেন ভূমণ্ডুল অনল-শিথায়, চলাচল সহ 
দঠিছে। 

উনপঞ্চাশৎ পবন যেমন, তাহার সহিত 
বহিছে ॥ 

গশদিক্পাল নিজগণ সঙ্গে, উদ্ধমুখে সবে 
ছুটিছে। 

খেচর চর জলচর 'মাদি, হতাশ অন্তরে 

হাকিছে। 

রেণুময় ধর। বাপ্রি বাদু রেণু, রেণু রেণু হয়ে 
উড়িছে। 

চরাচর পুরে হাহাকার-ধ্বনি, শুধু পুনঃ পুনঃ 
উঠিছে ॥ 

সেই সর্্ভুক-শিখা-প্রাস্তদেশে,এলায়িত-কেশে 
দাড়ায়ে। 

নবীন কামিনী ষেন পাগলিনী, বহে ভুজযুগ 
জড়ায়ে ॥ 

অশ্রপূর্ণ আখি সেই পাগপিনী, শিশু এক করে 
ধরিয়া |£ 

ধর বংশধরে, পুভ্র কোলে কর, বলি যেন দিল 
ফেলিয়া ॥ 

বলি বহ্কিগর্ভে প্রবেশিল রাঁমা, বীরেন্দ্র বিপদ্ 
গণিল। 

ত্যজি দীর্ঘ শ্বাস “হায় রে+অনৃষ্টবলিয়া চলিয়া পড়িশ্। 

এই সব যার, 

প্রসারিত করপন অবোভাণে শির। 
শেখর তইন্তে নীচে পড়ি গেল! বীর ॥ 
অন্রভেদী গিধিচডা ₹৯-এগোচর। 
নিয়দেশে ভাননাকে গঞ্জেতে স'গর ॥ 
কেশাগ্র পশিলে সেই অগাধ জীবনে । 
বহ্ুন্ধরা বীরশূন্ত ২তে সেইগ্ণে ॥ 
কিন্তু ভাগ্যবলে দে “তপু সেই স্থানে। 
অকন্মাৎ দেখা পিল নাবী ছমজনে॥ 
দেখিল সুন্দর পপ নর একজন । 
পবনবেগেছে শু হত পতন ॥ 
হেবিয়া মদয়-মানে কম জনে মিলি। 
ত্রোড় পাঠি বসির পিলা উপ ফেলি ॥ 
শিশেষ-ভিতরে সে নারা উপদেশে। 
অচেতন দেখানি প্রণেশিণা এসে ॥ 
নিঃসাড় শপার সেহ মুদি নয়ন । 
বদন নেহাবি চমকিত বামাগণ ॥ 

নয়নে নয়নে বাধা রে পরম্পর। 
গণ্ড বহি অশ্বারি বে শিন্র ॥ 

পশ্চাতে চিনিতে পাসি করে হায় হায় । 
বজে “মরি এ কি হেপ্রি হি একি দায় !ঃ 
কমল-লাগুন করে কমণ তুঙগিয়া। 
নারস কমণ-আঙ্ে দাবেতে সেচিগা | 
কমল-আসগন হতে ভশি ছটা পাতা । 
তাহাতে সংপগ্ন ইল ছটা বাহুলত। ॥ 
বেন মহার্ণধশায়া মহা পাশে । 
ঢয় লক্ষ্মী মুুমন্দ ব্যগন বিশ্াাসে ॥ 
দণ্ড দুই গঠ পরে জাগিণ চেতন। 
উন্মীলিত-নেত্রে বার করে নিরীক্ষণ ॥ 
ত্বপন-দর্শন-প্রায় দেখে সারি সারি । 
বিমল গগনে ভাসে সুধাংগু-লহরী ॥ 
কখন ভাবেন চয় অচলা চপলা। 

একবেতে বসি নেন করিতেছে খেলা ॥ 
কহ ভাবে যেন বিধি বিরলে বসিয়া । 
নিজ মনোরমা রামা হজন করিয়া ॥ 
ন। হইয়া তৃপুমন দেয় বিসক্জন। 
পুনর্তবার নরনারা করেন স্বজন ॥ 
বিচিত্র ভাবিয়া শেষে উঠিয়া! বসিল। 
দেখিয়া মোহিনীগণ প্রফুল্ল হইল ॥ 
আআনের অঙ্কুর হেরি মিলাইয়৷ তান। 
বীণাষস্্রকরে ধরি আরভিল গান ॥ 



এমনি মধুর আোত তাহাতে বহিল। 
শুনি বীণাপাণি দেবী অন্তরে মোহিল ॥ 

যনোল্লাসে বাগীখরী ত্যজিয়া শ্বরূপ। 
আঁবিভূততা হইলেন ধরি বাক্যক্ষপ ॥ 

ঠকবি-কঠে তাই দেবী করেন নিবাস । 
ধানশ্বরী নাম তাই তুবনে প্রকাশ | 
জম-মোহন সেই শুনি বীণাপাণি। 
বীরবাছ পুনর্ধার লভিল পরাঁধি। 
ঈঙ্ান-বদনে, কমল-আসনে, 

নৃপতি-নন্দনে বসায়ে। 
সই-মন্দ হাঁসি। অধরে গ্রকাশি, 

পিকবর-ভীষ শুনা য়ে। 
মধু মধুস্বরে। গলে গলে ধারে, 

বলে নুপবরে “ভেব ন|। 
পেয়েছি তোমার, আশার আধার, 

থুচাব এবার যাতনা ॥ 

শুন হে স্বরূপ, হেরিলাম ভূপ, 

অপবপ রূপ কামিনী। 

ভাগীরথা-তীরে, *,..  যাঁমিনী গভীরে, 
দা্ডায়ে মন্দিরে মোহিনী ॥ 

রূপে রাজরাণী, বেশে কাঙালিনী, 
গোময়ে দামিণী যেমনি। 

আকুল-লোচনা, বিণার্ণ। বিমনা 
বিয়োগ-বাসনা-কারিণী ॥ 

অতি মনোহব, শিশু শশধর, 
।হদয-উপরে রাখিয়!। 

চপল-নয়ন, পলাতে বাসন 

দেখিছে ললনা চাহিয়া ॥ 
হেগরে হয় মনে, যেন ব1 মদনে, 

দয় যতনে ধরিয়া), 

ধমে দিতে ফাকি, ,নিরথি নিরখি, 
ধাইছে চমকে ছুটি! ॥ 

বলে “ওহে নাথ, দাও হেসাক্ষাৎ 

লহ তব সাথ আমারে। 

এ যাতনা-ভাব, সহে নাকে আর, 

দিন্ু সমাচার তোমারে ॥ 

ওহে নুধারাশি, করুণা প্রকাশি, 
মম তাপ নাশি যাও হে।॥ 

আছেন যেখানে, আমার কারণে, 
তুমি সেইখানে ধাও হে ॥ 

তার অন্গগতা, দাস হেমলতা» 

হয়েছে অনাথ! বলিও, 
বাধি কারাগারে, নিবান্ধৰ পুরে, 

রিপুবাথে তীরে কহিও ॥ 
তব বংশধরে, হদয়েতে ধরে, 

তব নাম ক'রে কাদিছে। 
অহে নিশাপতি, মম এ হুর্গীতি, 

সদা দিবারাতি জলিছে। 

তাহারে ভাবিয়ে, আঁশা-পথ চেয়ে, 
মনেরে বুঝায়ে রেখেছি। 

বাসনা পুরা, তনয় দেখাব, 
পরাণ জুডাব ভেবেছি । 

গুন হে পবন, তৃমি হে ভ্রমণ, 
কর হে ভূবন ব্যাপিয়!। 

যথা মম পতি, তথা কর গতি, 

মম এ হ্ুর্গতি ভাবিয়া 

শৃন্তোপরে আর, বসি অন্য যার, 
মিনতি সবার চরণে। 

করুণা করিয়া, সমাচার দিয়া, 
সঙ্গে আন গিয়া সে জনে ॥? 

এই কথা মুখে, সদা মনোছৃথে, 
ধীরে অধোসুখে কাদিছে। 

নীলোৎপলদল, নয়ন-কমল, 
উলিয়! জল বহিছে ॥ 

এই দেখ রায়, হেরিন্ যাহার, 
কাজ কি কথায় শুনিযে। 

অপরূপ রূপ, দেখে সেই রূপ, 
আনিলাম ভূপ আকিয়ে ॥” 

এই কথা ব'লে কৃমারী সকলে, 
কোলে দিল ফেলে তুলিয়ে॥ 

নিরখি.কুমার, চুঘি বারংবার 
হ্দয়-উপর ধরিল | 

যেন ফাকি দিয়ে, যমে পরাজিয়ে, 
কারে লুকাইয়ে রাখিল | 

দণ্ড দুই পরে, চিত্র স্বদে ধারে, 
কুমারীগণেরে বলিল । 

“চল সেই স্থানে, জুড়াইব প্রাণেঃ 
দেখিব কেমনে বাঁচিল ॥” 

অপরূপ রূপছটা, প্রচারি প্রচুর ঘটা, 
রসে নৃপতি"্নদনে সুখে তুলায়ে। 



বীরবাহু কাব্য । ৩৩, 

পুরাইতে মলোরথে,  চন্িলা জলধি-পধে, 

অঞ্চলে বাদাম তুলি বায়ুভরে ছুলায়ে ॥ 

তড়িতের আভাসম, শোভা ধবি অন্ভপম, 

উত্তরিল তড়িতের বেগে গম্।-পুলিনে । 

হ্যটি হবজিতের শোতা,নীনাবিধ মনো লোভা, 
দেখে নব নব ভাব, প্রমুদিত-নয়নে ॥ 

নৃতন পুরুষ নারী, নৃতন ভূষণ তারি, 

নৃতন বসন ঘর গিরি গুহা কানন । 
তাহে নব দারুদাম, হাহে পুষ্প অভিরাম, 

তাহে ফল ম্থবরসাল অপরূপ ঘটন। 

নব নদী নব নদ, নব দীঘি নব হুদ, 
নব পাখী ডালে বমি নব তান উগারে। 

গগনে নৃতন তারা, নৃতন নূতন ধারা, 
দেখে দশদিকৃময় নাহি পায় বিচারে ॥ 

নবতাপে দ্রবীভূত, হয়ে হিন্-রাজন্ত, 

শ্রেস্ছ-অপিকারে মাসি দিলীপুরী লভিল। 

গঙ্গার উত্তর তীরে, পরশি গঙ্গার নীরে, 

দিল্লীশ্বর-মট্টালিকা শোভা করে দেখিল | 
স্রবর্ণ-রচিত কেতু, যেন স্বর্ণের কেতু, 

তদুপরি সারি সারি শশিকলা-প্রতিমা । 
তার অধোভাগে যত, মণি মুক্তা মরকত, 

ছুলিয়া ছাদের ধারে, প্রকাশিছে গরিম ॥ 
সেই প্রাসার্দের ধারে, ছাড়াইয়া এক দ্বারে, 

সম্মুখে সুবের আবরণ খুলিয়া । 

কঙ্কালবিগত-প্রাণা, দাড়াইয়া একজনাঃ 
বিমর্ষ বিমন। ভাবে বাছুপরে হেলিয়! ॥ 

অধোদিকে দরশন, অনিমেষ দুনয়ন, 

নিরবধি মশ্রুবারি দর দর দরিছে। 
রাহুগত শশধরে, মেন বিলোকন করে, 

বিমুদিত ইন্দীবর জলাশয়ে ডুবিছে ॥ 
বামকক্ষে সুপ্রকাশ, কুমার-সদুশাভাস, 
শ্বকূমার মনোহর শিশু কোলে খেলিছে। 

ধরিয়া জননী-গলে, আঁধ বোলে মা মা বলে, 
মাঁর মুখে মুখ দিয়ে করতালি তালিছে । 

হেরিয়া তনয় দারা), প্রেমেতে বহিল ধারা, 
পুলকিত দেহে লোম কণ্টকিত হইল। 

উজলে বিশীল আঁখি, উতলা পরাণ-পাখী, 
আলিঙ্গন-অভিলাষে বাহ্যুগ খুলিল | 

আননে প্রফুল্নকার,। দাড়াইয়া যুবরায়, 
সাগর-তনয়াগণে একে একে নমিল। 

₹স্্্তি 

এখন বিদায় চাই, .. ম্মরি যেন দখা পরই 
এই নিবেদন এ ভ্রীচরণে রহিল ॥ ; 

তথাস্ত্” বলিয়া! তবে,, বর ধিণা নারী মবে, 
পরে রাজতনয়েরে পল্মাসনে বসায়েখ 

প্রবাল মুক্তা চুপি, গুণে গীখি গুপি গুণি, 
সবে হাতে হাতে ধরি দিল সবে পরায়ে॥ 

দ্নেবকন্তা ধর লও, পূর্ণ-মনস্কাম হও, 
অরি দমি দারা-ম্ুতে উদ্ধারিয়া আনহু। 

স্বরাজ গমন করি, বসুন্ধরা যশে ভরি, 
ক্ষ্রিয়কুলের নাম অকলঙ্ক করহ। 

পুনঃ প্রণমিল রায়, সাগরছুহিতা-পায়, 
বৃুপতিনন্দন-গুণ বীণা-তানে ধরিয়া । 

সেই সুমধুর স্বর, সমীরণে করি ভর, 
হেমলতা-শ্রুতিষূলে প্রবেশিল আপিয়! ॥ 

শুনি চমকিয়া ধনী, দেখে চেয়ে নৃপমণি, 
উর্ধমুখে নদদীতটে সেই দিকে নেহাঁরে। 

হেরি রোমাঞ্চিত কায়, তরুণী শিহরি তায়, 

পাষাণ-প্রতিমা-সম1! রতে বাহ আকারে ॥ 

কুমার উপায় ভাবে, কিসে দারা-সুত পাবে? 
ক্ষণেক ভাবিয়া! শেষে রাজপথে চপিল। 

হেথা রামা সচেতন, না হেরিয়া প্রাণধন, 

বিশ্ময়ে বিরসভাবে নিরামনে বিল ॥ 

জীবনসন্কট স্থলে, এক] বারবাভ চলে, 

অন্ুবল নাহি অন্যজন | 
হ্বদয়ে নাহিক ত্রানদ বীরমদে মনোল্লাস, 

দিল সিংহদ্বারে দরশন ॥ 
দেবতার বেশ ধরা; দেবমাল্া শিরে পরা।, 

দেখে ভ্রমে দাডাইল ঘ্বারী। 

"্পাতশার দরশন, করিবাঁরে আগমন, 
এই ভেট ভেজ রে আমারি ॥” 

নকীব ফকারি ধায়, স্রল্তান-সমীপে যায়, 
করপুটে সমাচার কনে । 

"্মত্যুক আলম্গীর,  পরীরূপা এক বীর, 
সিংহদ্বারে দাড়ায় রভে | 

রাজ-পরিচ্চদ তার, মণিমাল্য চমৎকার, 
কিরাট সদৃশ শোভে শিরে । 

কটিতটে ছুলায়িত, অসি খড়া স্ুশাণিত, 
পৃষ্ঠদেশ সজ্জিত তৃণীরে ॥ 

ভাবে বুঝি অন্থমান,। রাঁজকুলে অধিষ্ঠান, 
পত়িয়াছে কোন বা বিপাকে । 



এাপ্নার দরশন, করিবারে আনয়ন, 

শু 'নিবেদিতে কিল আমাকে ।” 
শুনি গাতশাহ কন, “কর তারে আনয়ন, 

.. শুঝিব সে ফেরে বাকি ফেরে।” 
নু্ুতান-মাদেশ পায়, নকিব ফিরিয়া বায় 

| বীরবরে আনে সঙ্গে করে ॥ 
মহাতেজ| মহাবীর, নেহারিয়া আলম্গীর, 

ব্িবারে ইঙ্গিত করিল। 
বুঝি মহুগরগণ, আনি স্বর্-সিংহাসন, 

বীরবাহু-পশ্চাতে রাখিল । 

না পরশি সেআসন, ক্রোধ করি সংবরণ, 

ব্যঙ্গভাঁবে দর্প করি কন। 

“গুন শ্রেচ্ছ-অধিরাজ, আসনে নাহিক কাজ, 
এইমত করিয়াছি পণ ॥ 

রণে জয় যতক্ষণ, না করিব উপাঞ্জন, 

ততক্ষণ আসন নালব। 

এই দৃঢ় ব্রত ধরি, দিগন্ত ভ্রমণ করি। 
জিনিয়াছি রাজপুত্র সব 

তুমি ঘ্রেচ্ছ-মহীপাল, ক্ষত্রবংশ-মহাঁকাঁল, 
পুথিবী পৃরিয়া তব বশ । 

যেই বীরবাহ-ডরে, কীাদ্দিত অনুর নরে, 
তারে রণে করিযাছ বশ ॥ 

ধরিয়াছ তার নারী, তার না কি রূপ ভারী, 

পরম্পর এই কথা জানি। 
আলমগীর তব পাঁশে, আসিয়াছি রণ-আশে। 

আপনারে ধন্য করি মানি | 

সেই নিরপম! নারী) রণে জিনে লব তারি; 
হারি যদি নিজ নারী দিব। 

কক্ষ-যুদ্ধে মম পণ, সমতুল্য সহ রণঃ 
অন্জনে কড়ু না ভেটিব।। 

যদি থাকে মান-ভয়, যদ্যপি সাহস হয় 
আঙ্ু রণে ভেটহ আমারে । 

নতুবা আনিয়া তায়ঃ মম পদে দেহরায়, 
অপষশ খুধিবে সংসারে ॥ 

সে ত চুরি-কর! ধন। জান ত চোরা রাজন্, 
চোর! ধন বাটপাড়ে লয় । 

প্রকাশিব বাহুবল, পাঠাইব রসাতল। 
অধর্মের ধন নাহি রয়।। 

শুন হে যবনপতি) যদি চাহ দিব্যগতি, 
বীর-আলিঙ্গনে তোষ মোবে। 

সত্য সত্য সত্য কই, যদিক্ষভ্র/ত হই, 
এই খড়েগ নিপাতিব তোরে? 

বদি কাপুরুষ হও, আমার শরণ লও, 

রাজকন্তা কর পরিহার 

ত্ঙ্জ রাজনিংহাসন, ত্যক্ত আন পরাসন, 
লোকালয়ে থাকিও না অ:ব॥” 

বলি কৈল| নিফাশন। হৃুর্যাদীপু দয়শন, 
শাণিত কপাণ করতলে। 

ঘেন দেব পুরন্দর। এরাবতে করি ভর, 
অশনি নিক্ষেপে ধরাতলে ॥ 

ক্ষান্ত হৈল ভীমনাদ, শত্রগণে পরমাদ, 
ভাবে কে আইল ছদ্মবেশে । 

সমরে দৈবের বশ, বিনা রণে অপষশ, 
বিস্তর চিন্তিয্। কহে শেষে ॥। 

অন্তর কম্পিত ডরে, বান্ধে অন্ষলন করে, 
বলে “রে বর্ধর খোন্ বাণী। 

মুহূর্তে কাটিয়া মুণ্ড, করিতে পারি রে খণ্ড, 
কেবল লোকের লাজ মানি ॥ 

কেবা পিতা কোথ! বাস,জাতিবৃত্তি অগ্রকাশ, 
রাখি রণ মাগিলি আসিয়া । 

তোরে রে করিলে নাশ, না হইবে ধশ্ম-্াস, 
বং পুণ্য পাপী বিনাশিয়া ॥ 

কিন্ত রণে দিলে ক্ষান্ত, কুষশ হবে একাস্ত) 
বিপক্ষে হাদিবে সর্বক্ষণ ॥ 

স্বজাতি-গোৌরব যাবে, হিন্দুকল শোভা পাবে, 
আম্পর্দ। করিরে দুজন ॥ 

অতএব তোর সনে, ভেটিবরে কক্ষ-বণে, 

বেবা হ'স্ ছন্মবেশধারী। 
সমূচিত ফল পাবি, শমন-ভবনে যাবি, 

তথ] পাবি মনোমত নারী ॥” 
বলি ভঙ্গ দিল বার, উজীর আদেশে তার 

রাক্রপুত্রে দিল বাসস্থান । 
বনুদেশ-দেশান্তর, ঘুষিল এ সমাচার, 

জাঁনিল সমূহ রাজস্থান ॥ 
নানারূপ-গুণষুত, হিন্দু-গ্রেচ্ছ-রাজস্ুত, 

দিল্লীধামে আমি দেখা দিল । 
লোক-পূর্ণ রজধানী, দিবানিশি বাগ্ধ্বনি, 

কোলাহলে নগর পুরিল ॥ 
ক্রোশ ফুড়ি রণভূমি হইল নির্দ্দাণ। 
চারিদিকে উচ্চ মঞ্চ বসিবার স্থান॥ 



বীরবাহু কাব্য । ৩৫. 

স্তবকে স্তবকে পহে যঞ্চের বিধান । 

পৃথক পৃথক্ ভ গে হিন্দু মুসল্মান ॥ 
লৌহ-ধাতুময় মঞ্চ স্বরণে মপ্ডিত | 
রতন-মালর তাহে করে চমকিত ॥ 

রক্ত চল্লাতপ-ছটা মস্তুক-উপরে। 

তাহে মণি-মরকত ঝলমল করে ॥ 

অমূল্য বসন দেহে শ্রবণে কৃণ্ডল। 
হিন্দু-গ্লেচ্ছ-রাজগণ মণ্ডলে মণ্ডল ॥ 
মন্তকে মুকুটশ্রেণী তারকার মাল! । 
কটিদেশে কটিবন্ধে রূপাঁণ উল ॥ 
ত্রিকোটি দেবতা যেন লঙ্কেশ-সভায়। 
সবাহনে সঙ্জীভূত হয়ে শোভা পায় ॥ 
রণভূমি-শিরেো[ভাগে বিচিত্র কাগডার । 

তাহার ভিভরে রহে রমণী-ভাগার ॥ 

দেবেন্দ্র-ভবনে যেন দেব-বিলাসিনী । 
সেইরূপ শো] পায় যত বিনোদিনী ॥ 
কাগডারের বভিভাশে রণভূমি-স্থলে। 
স্বতন্ত্র সোনার মঞ্চ ধবক ধ্বক্ জলে ॥ 

মানমুখী নাবী এক তাহার উপরে। 
করেতে কপোল রাখি ভাবিছে কাতরে ॥ 

যেন স্বধাভীন শশী খসে ভূমিতলে | 
যেন সীতা রাবণের রথেকাদি চলে ॥ 

এই ভাবে বহুবিধ জন-সমাবেশ | 

ছুই দিকে দুন্দুভিণবনি হয় শেষ ॥ 

সাজ রে সাঙ্গ বেন্ববে বাজে ভেরী তুরা। 
অমনি প্রহরীদল দীড়াইল ভূরি ॥ 
উত্তর দক্ষিণে শেষে প্রচণ্ড-কিরণ। 

ছুই পুঘ্য সম ছোহে দিল দরশন ॥ 
শিরোদেশে শিরক্ত্াণ করে করবাল। 

বামে বর্ম পৃষ্টে তুণ ভল্প ম্ববিশাল ॥ 
সিংহের গর্জনে দৌহে ছাঁডে সিংহনাদ। 

কেশরা-কুঞ্তরে যেন ঘোর বিসংবাদ ॥ 
শুনি চমকিয় লোকে সবিস্ময়োচার)। 
ভয়ে হেমলত'-তনু গুকাইয়া যায় ॥ 
ন। পড়ে চক্ষের পাতা ঘন বভে।শ্বাস। 

কি হবে কপালে ভাবি মনে গণে ত্রাস ॥ 
হেনকালে হ্হুষ্কারে করি£হআসক্ষালন। 
সমরে মাতিল দেহে ভীম-দ্বরশন ॥ 

রণতরঙ্গে বিহরে রঙ্গে, 
ঘন ঘোর রব করে রে। 

ধরণী কম্প, করিছে বম্প, 

করাল কপাণ ধরে রে। 
যেন রুতান্ত, করিতে অস্ত, 

শৃলপাণি শুল ধরে রে। 

যেন চামুণ্ডা, ঘুরায়ে খাও, 
রক্তবীজাস্থরে মারে রে॥ 

কাপায়ে বর্ম, ঠুকিছে চশ্, 
অসি স্বন্ ্ বন্ ফেরে রে। 

করিয়া লক্ষ্য, অরাতি-বক্ষ, 
দৌোহে পদোহারে ঘেরে রে॥ 

ভীম দাপটে, অস্ত্র সাপটে, 

অসি ঝন্ ঝন্ করে রে। 
খভগ ঝলকে, বহি ধমকে, 

ভূমি টলমল টলে রে ॥ 
কোপে কম্পিত, অসি উখ্িত, 

করি বারবাহু ঝাপেরে। 

যবন-মুগ্ড, করিয়া খণ্ড 
ভূমিতলে আনি পাড়ে রে॥ 

পরমানন্ো, ভূপালবুনে, 

সাধু সাধু সাধু বলে রে। 

কাপায়ে সিদু, হরিষে হিন্দু, 

জয়বাদ্য করি চলে রে॥ 

কাটিযা যবনমুণ্ড ডাকি উচ্চৈঃশ্বরে | 
যবনভপাঁলবুন্দে সম্বোধন কারে | 

কভিলেন বীরবান্থ যহাবীর দাপে। 

কেশরা-গঞ্জনে বেন মহারণা কাপে ॥ 

“আরে রে নিঙ্গব জাতি পাষণ্ড বর্ধধর | 

পূরাব যবনস্রক্কে শমন-খপর ॥ 

সাক্ষাতে ভেরিলি কার কহ বাহুবল। 

এবে রে যবন-বঝাজ্য গেল বসাতল ॥ 

কবতল দিল্লীপুর্দী করেছি রে আ'জ। 
আরো দেখাইব শীপ্র অনি-ভল্ল-বাজী ॥ 

আমি বে শ্ভিয়-পুত্র নাত রে যবন। 
পালিব ক্ষল্রিয়-ধশ্ম রাখি নিষ্ পণ ॥ 

প্রিয়ার উদ্ধার শ্রেচ্ছ-রাজ্য 'ভন্মসাৎ। 

অথবা সংগ্রামে দেহ করিব নিপাত ॥ 

এই যে করেছি সত্য কহু না ছাঁনডিব 
সদলে সম্মুখ-রণে পুনশ্চ সাজিব ॥ 

ঘত দিন শ্রেচ্ছহীন ন৷ হইবে দেশ। 
তত দিন ন! ছাড়িব সংগ্রামের বেশ। 



হেমচন্দ্রের গ্রশ্থাবলী | 

্ি ভটিব হেললত। ন| হেরিব স্ুতে 

'"চ্ছযাম যত দিন জাগিবে ভারতে ॥৮ 
বলি ক্ষধিরাক্ অসি ফিরায়ে শিরেতে। 
হিন্দু-নরপাপগণে কহেন ক্রোধেতে। 
“ধিক ক্ষপ্রিরকলেতে ধিক হিন্দুরাঙ্গণ! 

 একেবাগে বীর্ধ্যবলে দিলে বিসর্জন ? 
জগতংবিখা।ত কুলে জন্মিরা ভারতে । 

সমপিলে রাজাদেশ বিপক্ষ-করেতে ? 
নারিলে বিধর্শিগণে রণে পরাজিতে | 
বথায় মানব-জন্ম লাগিলে হরিতে । 
থাকে মদি বীর্যযবল সাজ হে সমরে। 

হের ছুষ্ট শ্রেচ্ছদল আশ্ফষালন করে ॥ 
 পুর্বকালে মগীতশে ক্ষত্রিয় মণ্ডল । 

'প্রচণ্ড-প্রতাপে বিপু কল করতল ॥ 
সেই চগ্রক্র্তণবংশ-মবতংস হয়ে। 

শীস্তভীবে নাপ কাল টৈরিদণ্ড লয়ে ॥ 
কেন তবে করুক্ষেত্রে কর তার্থজ্ঞান ? 

কেন বে নিসধর্মে কর অভিযান? 
কেন পর আস চশমা পন্ম শিরন্্রাণ ? 
তূণ, ধন্ বারধটী কেন পরিধান? 
বদি এ জগতে যশ চাহ চিরকাল। 
যদি চাঁভ ড়া ইতে বিপক্ষ-জঞ্জাল ॥ 
বদি 'অকণ্টকে চাহ ভুঞ্জিবারে রাজ । 
এস হে সমরে সাজি গিপুজয়-সাজ ॥ 
এস রাখি রাজাদেশ শাসি ধরাতল। 
দেখ চেয়ে রণবেশ বিপক্ষের দল ॥” 

হত অ্রেচ্ড মহীপাল, কপিল যবনদল, 

মারিবারে বিপক্ষেরে ক্লোধভরে চলিল। 

দেখি হিন্দুরাগগণ, হয়ে ক্রোধান্বিত মন, 

মহাক্রোধে রিপুদল সমরেতে ভেটিল ॥ 
জলিল সমরানল, ক।পিল ধরণীতল, 

একবারে শত শূর সমরেতে মাতিল। 
পিংহনাদ ধন্তর্ধোষে, বাসুকি টুটিল ত্রাসে, 
অসি ভল্ল বাণ থডেগে নভোদেশ ঢাকিল ॥ 

ভয়ঙ্কর দরশন, ধায় অস্স অগণন, 

তাঁধণ শশান-সঙ্জ! রণভূমি সাজিল। 
কাট মুণ্ড কাটা কর, কাটা পদ কাটা ধড়, 
গভীর শোপিত-শ্রোত শত শত ভাদিল ॥ 

কেহ করে হাহাকার, কেহ ধরে মার মার, 

ভীম শব কোলাহল স্বর্গ মর্ত্য পুরিল ॥ 

হুয়া রবে ড!কে শিবা, বায়সের উর্ধ গ্রীবা, 
ভয়ঙ্কর রণভূমি ঘোররূপে ঘেরিল ॥ 

রুধিরে বভিল ফেনা, মাতিল শমন-সেনা, 
উর্দভাগে বিকট গৃধিনীদল উড্ডিল। 

বাঁজিল তুমুল রণ, দুই পক্ষ বীরগণ, 
মরি বাঁচি পণ করি যুঝিবারে লাগিল ॥ 

হারিল যবন-দল, হিন্দূপক্ষে কোলাহল, 

বিজয়-হুঙ্কার নাঁদে চরাঁচর পূরিল। 
রণে রিপু পরাজয়, করি তিন্দুরাজচয় 

বীরবাহু সঙ্গে আসি আলিঙ্গন করিল ॥ : 

সর্বজনে সন্তোষিয়ে, নিজ পরিচয় দিয়ে, 
অতঃপর বীরবর আদি অন্ত কহিল । 

তখন ভূপতিগণ মহ! শানন্দিত মন, 
দিলীরাজ-সিংহাননে অভিষেক করিল। 

যথাবিধি উপচারে, সন্তোষিয়। সবাকারে, 
সমূহ ডপালে ভেট নানাবিধ ভেটিল। 

বিদায় লইয়। রায়, মৃহিষী নিকটে যায়, 

বিরস-বিধুঝা বামা নিপাসনে হেরিল ॥ 
কীদিয়া সে বিনোদিনী, ধরণী ল্টায়ে ধনী, 

প্রাণেশ্বর-পদতলে কর যুড়ি নমিল। 
সাদর-সন্তাষ করি, হৃদয়ে দয় ধরি, 

পুলকিত-দেহে বীর প্রমদারে তৃলিল ॥ 
কাঁদিয়া তখন, হেমলতা কন, 

প্রেমে গদগদ বাণী। 
“আজি সুপ্রভাত, ওহে প্রাণনাঁথ, 

পুনঃ দেহে এল প্রাণী ॥ 

অস্থুখ-শর্বরী, তিরোতিত করি, 

স্বথন্প্রভাকর চায়। 

হৃদয়-ভিতরে, পরাণে কি করে, 

বুঝিতে নারি হেরায়॥ 
এ দষাড়শ মাস, ছিল অপ্রকাশ, 

আজি হেরি দিনমণি। 
অই দেখ চেয়ে, সরোবর ছেয়ে, 

বিকসিত কমলিনী॥ 
আজি অকম্মাৎ, ওই শুনি নাথ, 

কোকিল ঝঙ্কার করে। 

আজি ধরাতলে, নিরখি সকলে, 
অপরূপ শোভা ধরে॥ 

গত কলা প্রাতে, যাহার সাক্ষাতে, 

পেয়েছি অপার শোক। 



বীরবাহু কাব্য। 

আজি সেই চন, করি দরশন, 

পেতেছি পরমালোক। 
যেই চত্দ্রানন, করি বিলোকন, 

দিবস-রজনী গেলো। 
আজি দেই ধন, করি দরশন, 

আরো স্থখবোধ হলো ॥ 
করি প্রণিপাঁত, এই ধর নাথ, 

জীবন সফল কর। 

হুখের তনয়, সখের সময়, 

হাপয়-মাধারে ধর ॥ 

আমি মভাগিনী, আন্ন্ম-ছুথিনী, 
জানি নাকো তোমা বই। 

তোমারি আশায়, এমন দশায়, 
অবান্ধব পুরে রই॥ 

কোৌমারা দশায়, সখা কজনায়, 

শিথিলাঘ শিশুপাঠ। 

প্রথম যৌবনে, নহচরী সনে, 

শিখিলাম গীত-নাট ॥ 

যৌবন-মাঝারে, প্রণয়ে তোমারে, 
সেবেছি ধরম পাপি। 

পরে পরবাসে, মনের হতাশে, 

সাঞ্জায়েছি ফুলডালি ॥ 
তোমারি কারনে, সবন-ভবনে, 

সহিত ঘবনবালা। 

হরুমূলে জল, উনাসন্ধ্যাকাল, 

শিয়াছি গেঁথেছি মালা ॥ 

সুল্তান-আগারে, ফল বোগাবারে, 

আঠিল আমার ভার। 

তোমারি কারণ, নুপতি-নন্দন, 

সহিয়াছি দাসী-ভার ॥ 
আহ! কতবার, সুচিকণ হার, 

গাথিয়া স্ন্দর করি। 
বকুলের তলে, বাস ধরাতলে, 

কেঁদেছি হৃদয়ে ধরি ॥ 
সকলি সফল, মাজি মহাঁবল, 

মিটেছে ঘনের সাব। 

এখন বানা, পূরাব কামনা, 

ঘুচাব কুলের বাদ ॥ 
রাজার দুহিতা, রাজার বনিতা, 

জনম ক্ষত্রিয়কুলে। 

সি 
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অশ্ুচি যবন, করি 5 
ধরিয়া আনিল চুলে ॥ / . 

আমার গরি মা, তোমার মহিমা 
টুটিল আমারি তরে। 

সে কলঙ্করাশি, সমূলে বিনাশ; 
যশ রাখিক্ষিতি ভারে ॥ 

তোমার মহিষী, তোমার প্রেরসী, 

যেই নারী হ'তে চায়। 
অণুমাত্র দাগ, অহে মহাভাগ, 

নাহি যেন থাঁকে তায় ॥ 
অনশনে প্রবেশ, করিব প্রাণেশ, 

ঘুচার বেদনা তব। 

মনের গৌবব, কালের শোরভ, 
প্রাণ দিয়ে কিনি লব॥ 

নারী হেমল ঠা, সতী পাঁতব্রতা, 
ঘুচিবে ভুবনরর | 

ভপতিষ্ম গুলে, (নয়ঠ সকলে, 

বলিবে তোমার জয় ॥* 

এত বলি নন্দনের চঞ্রানন চেয়ে। 

অশ্রধারা পড়ে ভেমলতা-গণ্ড বেয়ে ॥ 

প্রমদার সাভক্কার ভার শী শখনিয়।। 

প্রমাদ গণিল পীর বিষাদ ভাখিয়। ॥ 

কথন বাখানে মনে প্রেয়সাহদয় । 

কখন অস্তরে হম কণা উদয় ॥ 

কর থেদে পূর্লাকথা করিয়া স্মরণ । 

প্রমপারে আলিঙ্গিয়ে করেন প্োদন ॥ 

নানামত বাক্যে বীর সান্বনা করিল ॥ 

তথাপি প্রেন্নপা-পণ অন্তথ! নঠিল ॥ 

মোহাবেশে নরপতি নীরব হইল] । 

পতিরে প্রণমি রাম কাতরে চলিল। ॥ 

প্রবেশি মহিলাপুরে সী সম্থোধনে। 
তুষি দিনীরাগ্গকন্ত! প্রেম-মাপিঙ্গনে ॥ 
“এত দিন দুই জনে ছিলাম স্বজনি। 
অগ্তাবধি একাকিনী পোহাবে রজনী ॥ 

আঙ্জি আর প্রিক্নসখী অভাগিনী তরে। 
যাঁপিতে হবে না নিশি কাতর-অন্তরে ॥ 

বিদায় জনম শোধ দেহ আলিঙগগন। 

আজি সখি পাপদেহ করিব পাতন | 
অকলঙ্ক কূলে কালি রাখিব না মার। 
ঘুচাইব বল্পভের কুষশের ভার ॥ 
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ঠা দহনে দেহ দ্মশুচি শুধিব । 
তৃঘডলে ক্ষত্রকুল-খ্যাতি গ্রকাশিব ॥ 
প্রিযসখি একমাত্র করি নিবেদন। 
যার সম ন্সেহে শিশু করিহ পালন ॥” 

বণিতে বলিতে আখি করে ছল ছল। 
অনগঁল রাজকন্তা-চক্ষে বে জল ॥ 

গ্বনী-প্রতিজ্ঞা শুনি, অন্তরে বিষাদ গণি, 
দিন্ীশ্বর-কনত! কাদি সখী-করে ধরিল। 
*এমন বিষম পণ, স্বজনি রেকি কারণ, 

কে তোমারে হেন কথা বল দেখি বলিল ॥ 
প্রাণপতি আজি তোর, সংহার করিয়৷ চোর, 

মিটাইতে মনসাধ তোর পাশে আসিল । 
কুঝিবারে তার মন, তাই কি করিলি পণ, 
পরত কষ্টে তার ভাগ্যে এই ফল ফলিল। 

ছি'ছি সখি এ কি কথা,দিও না রে এত ব্যথা, 
নিদয় হইয়া সই সবাক।রে ভুলো না। 

আই দেখ মা মা বলে,শিশ্ু তোর আসে চ+লে, 
উহারে জনমশোধ পরিহার করো না 
সখি, রাঁজস্বীনময়। সবে তোমা সতী কয়, 
পরিচয় দিতে আর হবে নাক তোমারে । 

যে ভাবে রিপুর ঘরে, আছিলে পরাণ ধরে, 

সেই কথা চিরদিন ঘুধিবে এ সংসারে ॥ 
্বজনি, বিনয় করি, ॥ এই দেখ হাতে ধরি, 

এ বিষম পণে আর মনে স্থান দিও না। 

শুকর রজরজরিজট 

সম্পূর্ণ ) 

হেমচন্ত্রের গ্রশ্থাবলা । 

ক্ত্রকুল-চুড়ামণি,। তারে শোক দি, ধনি। 

ভারতের লোকে আর বিপাকেতে ফে:ন।ন!1॥ 

তুমি কৈলে অনুত্যাগ, রাজপুত্র মহতাঁগ, 

সংসারে বিরাগ করি রাজ্যপদ ত্যজিবে। 

পুনঃ হিন্দ-রাজগণে, গ্লেচ্ছ পরাজিবে রণে, 

পুনর্বার এই রাজ্য করতল করিবে ॥ 

তাই বলি ত্যজ পণ, রাজকার্য্যে দেহ মন, 
পতিনহ দিলীরাজ-সিংহাসনে বসিয়া । 

প্রজার পালন কর, রিপু-অহঙ্কার হর, 

রাখ ধরাতলে নাম ঘ্রেচ্ছদল শাসিয়া ||”. 

এইরূপে নানীমত, সান্বনা করিয়া কত, 
ঘুচাইল হেমলতা প্রাণনাশ-বাসনা। 

দিল্লীরাজ-কন্তা সনে, হরিষ-বিষাদ মনে, 

পতিপাশে ধীরি ধীরি চলিলেন ললনা ॥ 
বীরবাহ হর্যমন, প্রমদারে আলিঙ্গন, 

করি রাজপুক্রগণে নিমন্ত্রিয়া,আনিলা। 

সকলের অন্থমতি, পাইয়া সানন্দ মতি, 

হেমলত। সনে দিলী-সিংহাসনে বসিলা ॥ 
লোকেতে আনন্দময়, নগরে উৎসব হয়, 

বীরবাহু রাজপদে অভিষিক্ত হইল । 
হেমলতা বামপাশে, রতিনূপ পরকাশে, 

জয় জয় কোলাহলে চারিদিক পৃরিল। 



বত্র-সংহার 

“প্রথম সগ। 

* বপিয়া পাতাঁলপুরে ক্ষ দেবগণ”__ 
নিস্তব্ধ বিমর্মভাব, চিন্তিত, আকুল ; 
নিবিড় ধমান্ধ ঘোর পুরী সে পাতাল, 
নিবিড মেঘ।ঢম্বরে যথা মমানিশি। 

যোজন সহস্ব কোটি পরিধি বিস্তার-_ 
বিস্তুত সে রসাতল, বিধৃশিত সদ1) 
চারিদিকে ভয়ঙ্কর শব্দ নিরন্তর 
সিন্ধ-আঘাতে স্ব 5: নিঘত উদ্থিত। 
বসিয়া আদিতাগণ তমঃ-মাক্ছাদিত, 
মলিন নির্বাণ যথ! স্থ্যয ত্িষাম্পতি, 

রা ববে রবিরথ; গ্রাসয়ে অন্বরে 
কিংবা সে রজনীনাথ হেমন্ত-নিশিতে 

কজ ঝটিমণ্ডিত যথ। হীন দীপ্ি ধরে, 
পাওবর্ণ, সমাকীর্ণ পাংশ্ুবৎ তশ্ত 7 

তেমতি অমরকান্নি কাস্ত অবয়বে । 
ব্যাকুল বিমর্যভাব বাথিত 'অন্তর 

অদিতি-নন্দনগণ রস।তলপুরে, 
স্বণেরি ভাবনা চিত্তে ভাবে সর্বক্ষণ-. 

কিরূপে করিবে ধ্বংস ছুর্জয় অস্থরে। 
চারিদিকে সমুখিত অস্ক,ট আরাব, 
ক্রমে দেববৃন্দ- মুখে বহে গাড় শ্বাস” 

ঝটিকার পূর্বের্ব যেন বাঁযুর উচ্ছাস 
বহে ফুড়ি চারিদিক আলোড়ি সাগর । 
সে অস্ফ,ট ধ্বনি ক্রমে পূরে রসাতল 

* পদবিল্তাম প্রথম সংস্করণ অনুরূপ, 
কঞ্চৎ পর্িবন্তিত ও সংশোধিত । 

ঢাকিয়া সিদ্ধর নাদ গভীর নিনাদে + 

কহিল! গম্ভীর-ন্বরে-__শৃন্তপথে যেন 
একঝ্স জীমৃতবুন্দ মন্ত্রিল শতেক-- 
মহাতেজে স্ররবুন্দে সম্তাষি কহিল ২-৮ 
“জাগ্রত্ত কি দ্রানবারি স্থরনুন্দ আজ? 
জাগ্রত কি অস্বপন ৫দতাহারী দেব? 

দেবের সমরক্লান্তি ঘুচিল কি এবে? 
উঠিতে সমর্থ কি হে সকলে এখন ? 
হা ধিক! হা ধিক দেব! অদিতি-প্রস্থত' 

স্থরভোগ্য স্বর্গ এবে দন্গজের বাস। 
নির্বাসিত শ্ুরগণ রসাতল-ভূমে, 

দেব-নাসিকায় বহে সঘন নিশ্বাস, 

আন্দোলি পাতালপুরী, তীব্র ঝড়বেগে |” 
দেব-সেনাপতি স্কন্দ উঠিয়া তখন 
“অবসন্ন, তেজঃশৃন্তঃ অশক্ত, অলস! 
ছুর্বিনীত, দেবদ্েধী দহুক্ত প্রবেশে 

পবিত্র অময়ধাম কলঙ্কিত আজ, 

অজর অমর শূর শ্বর্গ-অধিকাঁরা, 

দেববুন্দ শ্বরুত্রঙ্ পড়িয়া! পাতালে ! 
ভ্রান্ত কি হইল! সবে? কি থোর প্রমাদ । 

চিরসিদ্ধ দেবনাম খ্যাত চরাচরে, 
“অন্থরমর্দিন) আখ্য।--কি হেতু হে তবে 
অবসন্ন মাজি সবে দৈত্োর প্রতাপে? 
চিক্নযোদ্ধা--চিরকাল যুঝি ত্য সহ 

জগতে হইপা শ্রেষ্ঠ সর্বত্র পূজিত, 
আক্ষি কিনা ৈত্য-ভয়ে আসিত সকলে 
আছ এ পাতালপুরে অমরা বিস্মরি 1 
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বি প্রতাপ দয়জের, কি বিক্রম হেন, 
্ রঃ সকলে নাভে স্ববীর্ধয পাসরি? 

কোথা সে শরহ আজি বিজয়ী দেবের 
শতরাঁর রণে বায় দন্গুজে দলিল? 
ধিক দেব। ্ণ।শৃ্গ অক্ষুব-হদয়ে 

এত দিন অ(ছ এই অন্ধতম পুরে, 

দেব, এশন্য, পা, স্বর্গ ভেয়াশিয়া 
দাসত্বের গল/হতে ললাট উলি। 
ধিক তে অমর নামে, দৈত্যভয়ে যদি 
অমরা পশিতে হয় এই পরাণে, 

'আমরাঠ পরিণাঘ পবিশোষে মর্দি 

টৈত্য-পদ: পি 5 পঙ্ট, গ্রি-নির্ববাপন 

বঙ্গ হে আঅনলগদ নল প্রকাশিয়া 

এঠনপে চিরদিন থাকিবে কি হেথা? 

চির-মন্ধ»ম পুরী এ পাঠাল-দেশে, 

দল্গজের পদচি* ললাটে অশাকিয়া ?? 

ক্িল' পার্সাতীপুল্র দেব-সেনাপতি। 

দেবগণ বিচলিত করিয়া শ্রবণ, 

ক।পিতে কাপছে ক্রমে সাকোঁধ মুরতি, 
লাসারাদ, ণাভে শাল বিকট উচ্ছাীসে। 

যথা দদ্দগিপি-শান উদগীবণ আগে, 

অগ্নির ভধপে পম সতত নির্গমে, 

ঘন জলকম্প, পন কম্পিত মেদিনী ; 

পার্সতী-ন'দন বাক্যে সেইজপ দেবে। 

তুলিয়া সপূঙ্গে তণ, পি শক্তি ধরি, 
উঠিয়া 'অমবপুন্দ চাঁশি শূন্গাপানে, 
পুনঃ পৃনঃ খপদুষ্টি নিক্ষেপি তিমিরে, 
ছাঁড়িতে লাগিল ঘন ঘন ভভঙ্কার | 

সর্বাগ্রে অনলমু্রি দেব বৈশ্বানর, 

প্রদদীপ্ত কূপাণ করে উন্মত্ত স্বভাব, 

ক'হতে লাগিল দ্রুত কর্কশ-বচনে। 
স্কলিঙ্গ ছুটিল যেন ঘোর দাবাগ্সিতে। 
কহিলা, “হে সেনাপতি ! এ মগুলী-মাঝে 
কোন্ ভীক আছে হেন ইচ্ছা নহে যার 
অমর-নিবাস স্বর্গ উদ্ধারিতে পুনঃ? 
পুনঃ প্রবেশিতে তায় শ্ববেশ ধরিয়া? 
দানবে যুঝতে, আর কি ভয় এখন? 
ভীরুতার হেহ সাদ আছে কি হে কিছু, 
অমরের তিরপ্ষর সম্ভব যতেক 

ঘটেছে দেবের ভাগ্যে দৈব-বিড়ম্বন ॥ 

শ্বণঅধোদেশে মত্ত্য, অধোদেশে তার, 
অতল গভীর'সিন্ু-_তাহার অধোতে, 

অন্ধতম পুরী এই বিষম পাতাল, 
তাহে এবে দৈত্য-ভগ্নে লুরাদিত সবে। 
ছঃখে বাস--পৃযময় গাঢ়তর তম*, 
মুহুর্তে মূহুর্তে ঘন ঘন প্রকম্পন, 

সিন্ধুনাঁদ শিরোপরি সদ] নিনাঁদিত, 

শরীর-কম্পন.হিমপ্তপ চারিদকে । 
এ কষ্ট অনন্তকাল যুগ-যুগাস্তরে 
ভূর্সিতে হইবে দেবে থাকিণে এখানে, 
যত দিন প্রলয়ে ন। সংহার-অনলে 

অমর-আস্মার সণংস হয় পুনর্পবার | 
অথবা কপটী ভয়ে ছদাবেশ ধরি 
দেবের ্বৃণিঠ ছল পর্ততা প্রকাশি, 

ভ্রিলৌক-ভিতরে নিতা হইবে ভ্রমিতে 

মিথ্যুক বঞ্চকবেশে নিতা পরবাসী । 
নিরন্তর মনে হয় কাপট্য প্রকাশ 

হয় পাছে কার (9) কাছে, চিত্তে জাগরিত 

বিষম ভুঃস্হ চিত্ত ঘ্বণা লঙ্বাকর 
সতত কই আরো জদয়ে যন্ত্রণা 
সে কাপটা ধরি প্রাণে জীবন-যাপন 

শরীর বহন 'আপ, ছুর্গতির শেষ; 
বরঞ্চ নিরস-গর্ডে নিয়ত নিবাস 

শ্রেয়ন্কর শতগুণে জিনি সে শঠতা ! 
অথবা প্রকাশাভাবে'হইবে ত্রমিতে 
চতুর্দঘশ-লোক নিন্দা সহি অবিরত, 
শত্র-তিরস্কীর অঙ্গে অলঞ্কার করি, 
কপালে দাসত্ব-চিহ্ন ধরিয়। লাঞ্ছিত ! 

যখন ভ্রুকটি করি চাঁহিবে দানব, 
কিংবা সে অঙ্গুলী তুলি ব্যঙ্গ-উপহাসে 

দেখাইবে এই দেব স্বগের নায়ক, 
শত নরকের বহি অন্তরে দ!হবে !/ 
অথবা বজ্জিত হয়ে দেবত্ব আপন 

থাকিতে হইবে স্বর্গে মার আছে যথা, 
অন্মুর-উচ্ছিষ্ট গ্রাসি পুষ্ট কলেবরঃ 
অন্থর-পদাঙ্ক-রজঃ ভূষণ মস্তকে । 

তার চেয়ে শতবার পশিব গগনে 

প্রকাশি অমরু-বীধ্য, সমরের শোতে 

ভাসিব অনস্তকাঁল দনুজ-সংগ্রাষে, 
দেবরক্ত যতদিন না হইবে শেষ। 
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মর কারয়। কজন করিল! যে দেবে 
পিতামহ পল্মাসন-+স্বমনস্ খ্যাতি, 

:ব্রদ্ধাগুনিতরে যাঁর! সর্বগরীয়ান্ 
 অনৃষ্টের বশে হায় তাঁদের এ গতি ! 
দেবজন্ম লাভ করি অদৃগ্ের বশ, 
তবে সে দেবত্ব কোথা হে অ-মর্তাগণ? 
দেব-অস্্রাধাতে নহে দানব বিনাঁশ, 
সে দেব-বিক্রমে তবে কিবা ফলোদয়? 
নিয়তি ম্বতঃ কি কু অনুকুল কারে ? 
দেবু কি দানব কিংব। মানব-সম্তানে? 

সাহসে বে পারে নার কাটিতে শৃঙ্খল, 
নিরতি কিঙ্কর তার, শুন দেবগণ! 
ধর শক্তি, শ্দিসব, 59 অগ্রমর, 

জাঠা, শক্জি, 1গন্দপালঃ শেল, নাগপাশ, 

সুরবুন্দঃ নুরতেতক কর বরিষণ। 
অদৃ গগন করি সংচার অস্থরে |” 

কভিল। সে হঠাশন সর্ব-মঙ্গে শিখা 

প্রজ্লেত ঠৈল জে পাতাল দহিয়া ; 

অগ্রির বনে মনত মানি» সকলে 

ছুটিল ভুঙ্কার শব্দে পরি বসাতল। 

একেবারে শত দিকে শত প্রহরণে, 

কোটি নিজ্লীর কক্াতি খেলিতে লাগিল । 

পাতালের মন্দধকার ঘুলায়ে নিমিষে 

দেখাইল শারিদিকে জ্োতির্ঘ্য় দেহ | 
হখন প্রচেতা -র্কো বরুণ বিখ্যাত 

উঠিল| গভীরভাব, ধার মৃন্তি ধরি, 
পাশ-অস্ব শৃক্তপরে হেলাইমা যেন, 
উন্মন্ত জলধিজল প্রশান্ত করিল। 

দেখিয়া প্রশান্ত মুর্তি দেব প্রচেতার 
নিস্তব্ধ অমরগণ, নিস্তব্ধ যেমন 

শ্িপ্ধ বসুন্ধরা) যবে ঝটিকা নিবারে 

ত্রিরাত্রি ত্রিদিব। ঘোর হু্ঙ্কার ছাড়ি। 
কহিল প্রচেত] ধীর গম্ভীর বচন ;--- 

“তিষ্ঠ দেবগণ, ক্ষণকাঁল শান্ত ভাবে, 
হেন প্রগল্ভত] নহে মহতে উচিত, 
এ ওদ্ধত্য অল্লমতি প্রা র সম্থবে। 

যুদ্ধে দৈত্য বিনাশিয়! স্বর্গ উদ্ধা1।». 
অনিচ্ছা কাহার টৈত্যঘাতী দেবকুলে? 
কে আছে নারকী হেন দেবনামধারী 
ঘিরুক্তি করিবে হেন পবিত্র প্রস্তাবে? 

৪১ 

তথাপি প্রতিজ্ঞা-বাক] উচ্চারণ-আগে 
উচিত ভাবিয়ে দেখ! ফলাফল তার; 
সাষান্তের (ও ) উপদেশ শুভপ্রদ কু? 

জ্ঞানীর মন্ত্রণা কতু না হয় নিষ্ষপ। 
'কিস্তু ফল প্রতিজ্ঞ! করি বিফল ষগ্াপি? 
সর্বজন-হাস্যাস্পদ হয়ে কিবা ফল? 

অসিদ্ধ-প্রতিজ্ঞ লোক অনথ প্রপাপি; 
নমস্য জগতে, কাধ্যে স্ুসিষ যে জন॥ 
অহ্নক মহাত্মা বাকা কহিল! অনেক, 

কার্য) সিদ্ধি নহে শুধু বাক্য-'মাড়ম্বরে, 
কোদও-নিখধোৰ কর্ণে প্রবেশের আগে 

শরলশ্চা ধরাশায়ী হয় এরাবাত5। 

দেব-তিজ, দেব-মন্ত্, দেবর বিত্ুম, 

বার বার এত যার কর অহঙ্কার, 

এত দিন কোথ| ছিল অন্ুরের সনে 

যুঝিলে সঘন রণে করি প্রাণপণ? 
কোথা ছিল সে সকল যবে দৈঠা-শুল 

নিক্ষেপিল সুরবূন্দে এ পুরা পাঠালে? 
সমথ কি হয়েছিল করিতে নিপ্েেজ 

দুর্জয় বুত্রের ভন্ত দেব-অস্বাধাঠে? 

অগ্ধ সেই, বীগ্য সেই, সেই দেবগণ, 

অক্ষর অন্থুর (৪) সেই, স্ুপ্রমন্ন বির্ধি 

এখনো রক্ষিছে তারে অনিবার্য তেজে. 

কিবিশ।সে পুনঃ চাঠ পশিতে সংগ্রামে? 

ভাঁগা নাত 1 ভাগদেয় মণ্রে প্রলাপ! 

সাহস মাহার সদ! সেই ভাগাধর ! 

ভবে কেন ইন্দ্রবাণ-তেজঃ দুর্ণিবার 
অক্ষত-শরীরে দৈত্য ধরিল। বক্ষেতে ? 

কেন উন্দ্র স্বরপতি সর্দরণঞ্জয়ী 
দনুজ্মর্দন নিত্য,শৃলের প্রহারে 
অচেতন রণস্থলে হইলা আপনি, 
চেতন-বিরতি যার নহে ক্ষণকাঁল? 

কেন বা পে হন্দর আজি নিয়তির ধ্যানে, 

সঙ্গল্প করিয়। দৃঢ় প্রগাঢ় মানসে, 
কুমেরু-শিথরে গ্লুকা কাটাইছে কাল, 
কেন স্থরপতি বৃথা এ ধ্যানে নিরত 
দেবগণ, মম বাক্য অকর্তব্য বণ, 

যত দিন ইন্দ্র আসি না হয় সহায়; 
অগ্নেকোন দেব তার করুন উদ্দেশ, 

পশ্চাৎ যুদ্ধ-কল্পনা হবে সমাপিত।” 



নু হেমচক্জের গ্রস্থাবলী। 

বরণের বাকো সূর্যদেব ত্রিযুম্পতি 
ঠিলা গ্রথরতেজ/-কতিলা। দবেগে_ 
ৰক্তব্য আমার অগ্রে শুন সর্বজন, 

াবিও সে টৈধাবৈধ বাঞ্ছনীয় শেষে । 
' অ্রিজগতে জীবশ্রেষ্ঠ নির্্জর অমর 
অদিতি-নন্দনগণ চির-আয়ুদ্ম।ন্, 
অনশর দ্েববীর্য্য, শরীবু অক্ষয়, 

সর্বকালে সর্বলোকে প্রসিদ্ধ এ বাদ 

অনুর অচিরগ্ঠায়া অনৃষ্ট অস্থির ) 
চঞ্চল দাঁনবচিন্ত রিপু-পরবশ । 
ষন্ত্রী মিত্র কেহ নহে চির-আজ্ঞাবহ ; 
অয়োৎসাহ গ্রভৃভক্তি অনিত্য সকলি; 
সব্ধকালে সর্বলোকে জান তথ্য এই, 

হুরন্ত দানব তবে কতকাল সবে 

দুর্বার সমরক্ষেতে সুরবীর্যযানল, 

কত কাল রবে দৈতা সে রণে তিগিয়া? 
মম ইচ্ছ1 সুরবুন্দ দুরম্ত মাহবে, 
দহে হে দানবকল ভীম উগ্রতেজে, 

যুগে যুগে কলে কল্পে নিত্য নিরস্তর 

জ্বলুক গগন ব্যাপি অনস্ত সমর! 
জবলুক দেবের তেজ অমর] ঘেরিয়া, 
অহোরাত্র অবিশ্রাস্ত প্রথর শিখায়; 
দহুক দ্রানবকুল দেবের বিক্রমে 
পুল্রপরম্পর। ঘোর চিরশোকানলে। 

চিরযুদ্ধে দৈতাদল হইবে ব্যথিত, 
সপ! জানিবে কোন কালে বিশ্রামের স্ুখঃ ' 
নারিবে তিষ্টিতে ন্বগে দেব-সার্নধানে, 
হইবে অম্র-হস্তে পরাস্ত নিশ্চিত । 

অরৃষ্ট এতই যদি সদয় দানবে, 
কোন যুগে নাহি হয় যুদ্ধে পরাজিত, 

হেথা ইন্দ্রালয়ে ননন-ভতর 

পতি সহ গ্লীতিস্তথে নিরস্তর, 

দানব-রমণী কৰিছে ক্রীড়া। 
রতি ফুলমাল1 হাতে দেয় তুলি, 
পরিছে হরিষে স্ুষমাঁতে ভুলি, 

বদন-মগডলে ভাসিছে ত্রীড়া ॥ 

ভূক অনৃষ্ তবে তিক্ত আম্বাদনে 
চিরযুদ্ধ স্ুরতেজে দানব ছূর্মাতি। 
ধিক্ লঞ্জা ! অমরের_ এ বীর্য্য থাকিতে, 
নম্বপ্টকে স্র্দভোগ করে বৃত্রাস্তর ! 

স্থখে নিদ্রা যায় নিত্য দেব উপেক্ষিয়া-_ 
ক্বর্গবিরহিত দেব চিন্তায় ব্যাকুল! 
নাহিক বাব হেথ| সত্য বটে তাহা, 
কিন্ত যদি পুরন্দর আরে বনুষুগ 
প্রত্যাগত নাহি হন, তবে কি এখানে 
এই ভাবে রবে সবে চির-অন্ধকারে ? 
চল হে আদিত্যগণ, প্রবেশি শৃন্তেতে, 
দৈত্যের কণ্টক হয়ে অমর] বেনিয়। 
দগ্ধ করি টৈত্যকুল যুগ যুগকাপ, 
যুদ্ধের অতন্তবহ্থি জালায়ে অন্তরে । 
স্বর্গের সমীপবস্তী পর্বত সমূহে 
শিখরে শিখরে জাগি শস্ধারীবেশে, 
স্থশাণিত দ্বেব-অন্ত্র নিত্য বরিষণে 
দন্থজের চিত্তশীস্তি ঘুচাই আহবে |” 

কহিল! এতেক ন্ুর্য্য ঝটিকার বেগে 

চারিদিক হ'তে দেব ছুটিতে লাগিল, 
উদ্খিত বালুক। যথা যখন মরুতে 
মত্ত প্রভঞ্জন রঙ্গে নৃত্য করি ফেরে। 
কিংবা যথা যবে ঘোর প্রপয়ে ভাষণ, 

সংহাঁর-অনলে বিশ্ব হয়ে ভম্মাকার 

উড়ে অস্তরীক্ষপথে দিগন্ত আচ্ছাদি, 
তেমতি অমরবুন্দ ঘেরিল। ভাক্করে। 

সকলে সম্মত শীঘ্র উঠি ব্যোষপথে, 
বেষ্টিয়া অঅরাবতী অরাত্রি অদিবা, 
চিরসমরের ম্্োতে ঢালিয়া শরীর, 
দেবনিন্নাকারী দুষ্ট অনুরে ব্যথিতে। 

তীয় অর্গ। 
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মদন-সজ্জিত কুন্গুম-আসন, 

চারিদিকে শোভা করিছে ধারণ, 
বিচিত্রিত সৌন্দর্য স্থরভিময় ॥ 

হাঁসিছে কানন ফুলশয্যা ধরি, 
স্থানে স্থানে মৃত্তিকা-উপরি 

কতই কুস্থম-পালক্ক রয় ॥। 



কত ফল-ক্ষেত্র চারিদিকে শোভে, 
মুনি ত্রান্ত হয় কান্তি হেরি লোভে ; 

রেখেছে কন্দর্প করিতে খেলা । 
বসম্ত্ব আপনি সম্মোহন বেশ) 

ফ্ুটাইছে পুষ্প কত সে আবেশ, | 

হয়েছে অপূর্ব শোভার মেল! । 

দানব- রমণী এঁজ্িল। সেখানে, 
শোতাতে মোহিত বিহ্বলিত প্রাণে, 

ফুলে ফুলে ফুলে করিছে কেলি 
করিছে শয়ন কভু পারিজাতে, 
মৃদুল মূল সুশ্ন তল বাতে, 

মুদি নয়ন কুন্থমে হেলি॥ 

বসিছে যখন অন্রাগভরে, 

ইন্দিরা-কমল-পর্মাঙ্ক-উপরে, 
টত্যপতি হাসে পারশে বসি! 

হাসে মননথে এন্দ্রিল। ম্বন্দরী, 
রতিদত্ত মালা করতলে ধরি, 

বসনবন্ধন পড়িছে খসি ৷ 

মৃদ্িমান্ ছয় রাগ করে গান, 
রাগিণী ছতিশ মিলাইছে তান, 

সঙ্গীত-তরঙ্গে পীদুষ ঢালি। 
স্বরে উদ্দীপন কৰে নবরস, 

পরশ, আত্রাণ, সকলি অবশ, 
শবণ-ইন্দ্িয়-ব্যাপত]খালি ॥ 

ভ্রমে রতিপতি সাজ্াইয়! বাণ, 
কমুমধন্ছতে সু-ঈষং টান, 

মুচকি মুচকি মুচকি হাসি। 
নাচে মনোরমা শ্বর্গ-বিদ্ভাধরী, 
কদর্প মোহন বেশ-ভূবা পরি, 

বিলাস-সরিৎ-তরঙ্গে ভাসি ॥ 

এইরূপে ক্রীড়া করে দৈতা সনে, 
দৈতাজায়! সুখে নন্দন-কাননে, 

বৃত্রা্থর স্ুথে বিহ্বলপ্রায়। 
ধরি অনুরাগে পতি-করতল, 

কহে দৈত্যরামা নয়ন চঞ্চল, 
হাব ভাব হাসি প্রকাশ তায়-- 

রত্র-সংহার। 
৪৩ 

“শুন দৈত্ষ্বর, শুন শুন বলি, 

বৃথা এ বিলাস বৃথা এ সকলি, 
এখনও আমরা বিজেতা নয়। 

বিজিত যে জন, বিজয়ীচরণ, 

নাহি বনি সেবা করিল কখন, 
সে হেন বিজ্ঞয়ে কিবা ফলোদয় 1. 

তুমি হ্বর্গপতি আজি, দৈত্যেশ্বর, 
আমি তব প্রিয়া খাত চরাচর, 

ধিক লজ্জা তবু সাধ না পুরে! 

কটাক্ষে তামার আশ গ্রাপা যাহ।, 
তব প্রিক্ নারী নাহি পায় তাহা, 

তবে সেকি লাভ থাকি এপুরে? 

স্বয়ংবরা হয়ে করেছি বরণ, 

হেরিয়া তোমাতে মহেন্দ্রলক্ষণ, 

ইচ্ছাময়ী হব হৃদয়ে আশ। 
ষে ইচ্ছা! খন ধরিবে হৃদয়ঃ 
তখনি সফল হবে সমুদয়, 

জানিব না কারে বলে নিরাশ ॥ 

ত্যজি নিজকুল গন্ধর্বধ ছাডিয়া, 
ৰরিলাম তোমা যে আশা! করিয়া, 

এবে সে বিফল হইল তাহ! ! 
নিক্ষল1 বাসনা জদয়ে যাচার, 

কিবা! শ্বর্গপুরী কিবা মণ্তা তার, 
যেখানে সেখানে নিয়ত হ। হা ॥' 

কিবা সে ভূপতি কিবা সে ভিখারী, 
কাঙ্গালী সে জন মেখানে বিহারী, 

প্রাণের শৃন্তত1 ঘুচে না কতু। 
পতিত্বে বরণ করিয়া তোমায়, 
তবু সে বামনা পৃরিল না হায়, 

আমার (9) এ দশ! ঘটিল তবু ॥ 

ভাল ভেবে ব্দি বাসিতে হে ভাল, 
সে বাসন! পূর্ণ হ'ত কত কাল, 

সহিতে হ'ত না লালসা-জালা। 
ভালবাস! এবে কিসে বা জানাই, 
দিয়াছি যা! ছিল সে যৌবন নাই, 

তালবেসে বেসে হয়েছি আগা ॥& 



ইন্জাণী বদি সে করিত বাসনা, 
না পৃরিতে পল পূরিত কাষনা, . 

" মরি সে ইন্দ্রের লয়ে বালাই। 
প্রণয় যে বলে প্রণযী ত সেই, 

না চাঠিতে আগে হাঁতে তুণি দেই, 
সে প্রণস্কে এবে পড়েছে ছাই ॥” 

বলিয়া নেহারে পতির বদন, 

আধ ছগ ছল ঢলে দ্ব-নয়ন, 
অভিমানে হাঁসি জড়ায়ে রয়। 

শুনি দৈতোশ্বর বলে ধীরে ধীরে, 
“কি বলিলে, প্রিয়ে, বণ শুনি ফিরবে, 

প্রেয়সী নারীর এ দশা নয়? 

কি দোষে ভতঞ্ষনা করিছ আমায়, 

না দিয়াছি কহ কিবা সে তোমায়, 
মদেয় কিবা এ জগতী-মাঁঝ ? 

দিয়াছি জগৎ চরণের,তলে, 

কোডভ যেমন মাণিকমণ্লে, 
ত্মি সে তেমতি নীরীতে আজ ॥ 

কে আছে রমণী তৃলনা ধরতে, 

ইশর্যা, বিভব, গৌরব, খ্যাতিতে। 
তোমার উপম! কাহাঁতে হয়? 

আর কি লালসা বল ত। এখন, 

আছে কিব1 পাকি দিতে কোন্ ধন, 

কি বাঁসনা পুনঃ হৃদে উদয় ?” 

কহিল এঞ্ছ্রিলা «দিয়াছ যে সব, 

জানি হে সে সব বিভব, গৌরব, 
তবু সর্বজন-পৃর্জিতা নই। 

মাণকূলে যথা কৌস্ভ মহত, 
নারাকলে আমি তেষতি মতৎ, 

বল, দৈতাপতি, হয়েছি কই? 

এখনও ইন্দ্রাণী জগতের মাঝে, 
গৌরবে তেমতি স্থথেতে বিরাঁজে, 

এখনও আয়ত্ত হলো না সেহ। 

শ্বর্গের ঈশ্বরী আমি সে থাকিতে, 
কিবা শ্বরগ কিবা সেই মহীতে, 

শচীর মহত্ব ভুলে না কেহ। 

রতিমুধে আমি শনিন্থ সে দিল 
সমের এখন হয়েছে হান, 

শচীর সৌন্দপ্য দেতে না ধি 

ইন্দ্রাণী যখন আসিল এখানে, 
অমর-সুন্দরী সকলে সেখানে, 

থাকিত হেগার্রি উজ্জ্রণ করি । 

শুনেছি ন। কি সে পরম রূপসী, 

বড় গরবিণী নারী গরীয়সী, 

চলনে গৌরব ঝর! পড়ে। 
গ্রীবাতে কটিতে স্ফারিত উরসে, 
কিবা সে বিষাদ কিবা! সে হরষে, 

মহত্ব যেন সে বাধে নিগড়ে ॥ 

শচীরে দেখিব মনে বড় সাধ, 
ঘুচাইব চক্ষু-কর্ণের বিবাদ, 

আমার চিত্তের বাসন1 এই । 
থাকিবে নিকটে শিখাবে বিলাস, 
ধরিব অঙ্গেতে নবীন প্রকাশ, 

ভুলাতে তোমারে শিথাবে সেই ॥ 

আসিবে দতেক মমর-স্ুন্দরী, 
শচী সঙ্গে অঙ্গে দিব্য শোভা ধরি, 

অমর-কৌতুক শিখাবে ভালো । 
এই বাঞ্ছ! চিতে শুন দেত্যপতি, 
শচী দাসা হবে দেখিবে নে কতি, 

হয় কি না পুনঃ স্বমেরু আলো ॥” 

শুনে বৃত্রান্নুর ঈষৎ হাসিয়া, 
কহিল এন্িলা-নয়নে চাহিয়া, 

“এই ইচ্ছা, প্রিয়ে, হদে তোমার ?” 
বলিয়া এতেক দাঁনব-ঈশ্বর, 
কন্দপে ডাকিয়া জজ্ঞাসে সত্বর, 

“কোথা শগী এবে করে বিহার ?” 

কহিল কন্দপ যুখে চিরহাসি, 
«অমর। বিহনে এবে মন্ত্যবাসা, 

নৈমিষঅরণ্যে শচী বেড়ায়। 
সঙ্গে প্রিয়তম! সী অন্রগ ত, 

ভ্রমে অরণ্যে ছুঃখেতে সতত, 
ন) পেয়ে দেখিতে সুমের-কাঁয় ॥ 



কে করে বাস পড় নরলোকে, 
ইত্র'ণয় আর ইন্ছ :র শোকে, অন দা ণহুঃখহুতাশ |” রন দতাপতি ৭ 'ঠলা “সুন্দরি, পাব শটাসহ শখ, পহচরা, 

অচরে (তোমার পৃরিবে আশ" 
এজ্িলা শুনিয়া সহ্য হইগা, 
অধরে মধুর হাঁসি প্রকাশিলা, 

' পতি-কর স্বখে ধরে অমনি । 
হাসিতে হাসিতে কন্দর্প আবার, 
ধন্কে ঈষৎ করিল টঙ্কার, 

শিহরে দানব দৈতারমণী। 

পুনঃ ছয় রাগ রাগিণী ছরিশ, শীতবুষ্টি করে ভুলে আাশীবিষ, 
নব নন রস বিাঁ করি: 

পুনঃ সে তন্দ্িয অবশ সঙ্গীতে, 
অস্গর-নুন্দরী শুনিতে শুনিতে, 

চঘকে চমকে উঠে শিহরি ॥ 

কত বীর-রাস ধরিছে শ্তার, 
দানব উঠিছে করি মার মার, 

আবার সমরে পশিছে যেন। 
অমর নাশিতে রিছে ত্রিশূল, 
আবার যেন সে অনরের কূল, 

বিনাশে সংগ্রামে ভাবিছে হেন ॥ 

বৃত্র-সংখার। 

কখন করুণা-সাঁরতে ভায়া, 
চলিছে এন্দ্রিলা নয়ন মুচিয়া, 

কথন অপতা-স্সেচেতে ভোব। 
যেন সে কোলেতে হেরিছে কমার, 
ত্ভনযুগে স্বতঃ বহে ক্ষীরধার, 

এমনি ত্রিদিব-সঙ্গীত-ঘোর। 

কতৃ হাশ্তরস কৰে উদ্দীপ নমঃ 

কোথায় বসন কোথায় ভূষণ, 
ধত্দ্রিলা উল্লাসে অধীর তয়। 

ক্ষণে পড়ে ঢলি পতির উতসঙ্গে, 
ক্ষণে পড়ে ঢলি ফুলদল-অ্দে, 

উৎফুল্ল বদন লোচ5নঘয় ॥ 

অমনি অণ্নরা হইয়া বিহদল, 
এলে ধীরে ধীরে তন টপ ঢল, 

নেত্র করতল অলকা কাপে। 

ঈষৎ হাসিতে অধর মরার, 
অস্ুলী-অগ্রেতে অঞ্চল অস্থির, 

টানি অধরে ঈষৎ চাপে॥ 

চারিদিকে ছুটে মধুর স্বাস, 
চারিদিকে উঠে হরষ-উচ্ছাস, 

চারিদিকে চারু কম্সম হাসে। 
খেলে দানবী দানবে মোহিয়া, 
বিলাম-সরিৎ-তরঙ্গে ডুবিয়াঃ প্রমোদ-প্লাবনে নন্দন ভাসে ॥ 

তৃতীয় মর্গ। 

উঠিছে দ!নবরাঙ্গ নিদ্রা পরিহরি, 
ইন্দ্রালয়ে, শশবান্ডে নানাপ্রবা ধরি 
দানব, গন্ধবর্, ষক্ষ ছুটিয় বেড়ায়, 
গৃহ পথ রথ অশ্ব সস্থর সাঙ্জায়; 
সাজায় সুন্দর করি পুম্পমাল্য দিয়া, 
গবাক্ষ গৃহের দ্বার শোভা বিস্তানিয়। ; 

$ 

উড়ায় প্রানাদ-চড়ে দানব-পতাকা-_ শিবের ক্রিশৃল-চিহ্ন শিবনাম আক] 
ঘন করে শঙ্ঘধ্বনি, খন ভেরীনাদ 
চারিদিকে স্ভবশব্দ ঘন ঘোর হাদ। 
শিখরে শিথরে বাজে ছুন্দুভি গভীর; 
ঘন ঘন ধনুর্ধোষে গগন অস্থির | 
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৪৬* হেমচক্জের গ্রশ্থাবিলা। 

টি বিলোড়িত দানবের দাপে। 
ক চরাচর মেরুশীর্য কাপে। 

'ব্লাসবের বাসগৃহ গগন যুড়িয়া, 
হিমাদ্দিভূধর তুলা আছে বিস্তারিয়া। 
শ্টিকের আভা তায় ফুটিয়! পড়িছে,। 
ভিমানীর রাশি যেন আকাশে ভাসিছে। 

ঘারদেশে এরাবত হন্তী সুসজ্জিত 
স্থসহ্জিত পুম্পরথ দ্বারে উপস্থিত। 

ইন্দ্রপুরীশোৌোভাঁকর সভার ভবন 
কুবের সাক্গায় আনি বিবিধ তভুষণ; 
সারি সারি মণিস্তস্ত সাজাইছে তায়, 

সাজাহছে পুষ্পদাম চক্দ্রাতপ-গায়। 

হায় রে সে ইঈন্দ্রাসন বসিত যাহাতে 

বাসব অমরপতি, রাখিছে তাহাতে 
মন্দার-পুম্পের গুচ্ছ করির। যতন, 

দানব 'আসিয়। ত্রাণ করিবে গ্রহণ । 

ইন্দ্রের মুক্ট দণ্ড আনি দ্রতগতি 
রাখিছে আসন পার্শখে ভয়ে যক্ষপতি, 
সভাতলে বাছ্যবস্ত্র প্রপ্তত করিয়! 
তটস্থ কিশ্নরগণ দেখিছে চাহিয়া । 
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বিদ্াধরী যত- 
উর্বশী, মেনকা', বস্তা, ঘ্বৃতাচী বিনত-. 

বসন-ভূষণ পরি সকলে প্রস্তুত, 
কেবল নপ্তক বাকি পাদন-সংযুত। 
সমবেত সভাতলে করি যোডকর, 

অপ্মরা, কিন্নর, যক্ষ, সিদ্ধ) বিছ্যাধর। 

সমবেত ৫দত্যবর্গ শুদী্থ শরীর ;-- 
হেনকালে শঙ্খ্বনি হইল গভীর; 
অমনি শ্যস্ত্রে বান্য বাঁজিল মধুর ; 
অমনি অপ্সর।-পায়ে বাজিল নুপুর ; 

পূরিল সুধার প্রাণে সভার ভবন, 
বহিল অমরপ্রিয় স্ববভি পবন । 

প্রবেশিল সভাতলে অন্ুুর ছুঞ্জয়; 

চারিদিকে স্তিপাঠ জয় শব্ধ হয়। 

ভিনেত্র, বিশালবক্ষ, অতি দীর্ঘকায়, 

বিলম্বিত তূজঘয়, দোছুল্য গ্রীবায় 
পারিজাত-পুম্পহার বিচিত্র শোভায় ॥ 

1নাঁবড় দেহের বর্ণ মেখের আভাস 3 

পর্ববত্রে চড়া যেন সহসা প্রকাঁশ-- 

নিশান্তে গগনপথে ভানর ছটায়। 
বুত্রান্ুর প্রকাশিল তেমতি সভায় 
জকৃটি করিয়! দর্পে ইন্ত্রাসনপরে, 
বিল কাপিল গৃহ দৈতা-দেহভরে। 
মন্থীরে সন্ভাষি দৈত্য কভিল তখন, 
“সুমিত্র হে ভীষণেরে করহ প্রেরণ, 
সত্ব অবনীতলে, ৫নমিষ-কাঁননে-_ 

ভ্রমে শচী সে অরণ্যে সুররম। সনে, 
আন্গক স্বরগপুরে অমরী সকলে; 

যে বিধানে পারে কহ আনিতে কৌশ, 
কৌশলে ন৷ সিদ্ধ হয় প্রকাশিবে বল; 
এন্দিলার অভিলাষ করিব সফল। 
বড় লজ্জা দিলা কাঁ'ল ্ব্দ্রলা আমারে, 

/ |শচী ভ্রমে স্বতন্তর না দেবি তাহার । 
স্থমিত্র, সত্বর কার্ধ্য কর সম্পাদন, 
ভীষণে নৈমিনারণ্যে করহ প্রেরণ ।* 

দৈতোন্দ্র-বচনে মন্ত্রী কহিলা স্বমিত্র, 

*মহিষী-বাঞ্ছিত যাহা কিব। সে বিচিত্র! 
তবআজ্ঞ1] শিরোধার্ণা, দতজের নাথ, 

নৈমিষ-অরণো ঠদতা যাবে অচিরাৎ। 
নিবেদন আছে কিছু দাসের কেবল, 
আদেশ পাইলে পদে জানাই সকল॥” 

দৈত্যেশ কহিলা ণমন্ত্রি, কহ কি কহিবে, 
অবিদিত বৃত্রাস্থরে কিছু না থাকিবে ।” 

কহিল! সুমিত্র তবে “শন দৈত্যনাথ, 

অমর আসিছে স্বর্গে করিতে উৎপাত । 

কহিল! প্রহরী যারা ছিল! গত নিশি, 

দেখেছে দেবের জ্যোতি প্রকাশিছে দিশি | 
অতি শান্ত বোধ হয় দেবতা সকল্ 

রণ-আশে প্রবেশ করিবে শ্বগন্থল, 
এ সময়ে ভীষণেরে প্রেরণ উঁচত, 

হয় কি না, দৈতাপতি, ভাবিতে বিহিত, 

সামান্ত বিপক্ষ নহে জান, দৈতাপতি, 

কঠোর সে অমরের যুদ্ধের পদ্ধতি । 
দিবারাত্রি ক্ষণকাল নহিবে বিশ্রাম, 
ছুর্দম বিক্রমে সবে করিবে সংগ্রাম । 
যত যোদ্ধা দানবের হবে প্রয়োজন, 

এ সময়ে উচিত কি ভীষখে প্রেরণ ?” 
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গুনিয়। হাপিলা বুরাস্ুর দৈতোশ্বর ; 
কহিল! “প্রলাপ নাকি কহ মন্ত্রিবর? 
আসিবে সমরে ফিরে অমর আবার । 
এ অমথা কথ! মন্ত্রি রচিত কাহার? 

দানবের ভয়ে স্বর্গ পৃথিবী ছাড়িয়া, 
লুকায়িত আছে সবে পাতাঁলে পশিল্না! 

সাধ্য কি দেবের পুনঃ হয় স্বগমুখ, 
বাঁক কত কাল মারো ঘুচুক সেছথ। 
দৈত্যের প্রহার অঙ্গে যে কবে ধারণ, 
ফিরিবে না যুদ্ধে আর কখন সেক্ষন। 

বুত্রান্থর থাকিতে, সে সন্ত দেবতার, 
ত্বর্গের দিকেও কৃ চাহিবে না আর। 
বোধ হয়, প্রহীহারী রক্ষক যাহারা, 

অন্ত কিছু শৃশ্গপথে দেখেছে তাহারা-__ 

হয় কোন উল্কা কিংবা নক্ষত্র-পতন, 

নিদ্রাঘোরে শৃক্তপরে করেছে দর্শন |” 
কহিলা স্মমিত্র “৫দতাপতি, অন্তরূপ 

বলিলা প্রশরিগণ, কহিয়া স্বরূপ । 
গগনমার্গেতে দেবজ্োতির আভাস, 

দেখিয়াছে স্থতিন স্াঁনে জ্যোতির প্রকাশ। 

রক্ষক-প্রধানে ডাকি জিজ্ঞাসা করিলে, 

বিদ্বিত হইবে সর্ব স্বকর্ণে শুনিলে।” 
দৈত্যেশ-আদেশে আসে রক্ষক-প্রধান, 

দীড়াইলা সভাতলে পর্বত-প্রমাণ । 
কঠিলা দানবপতি “কহ, হে খক্ষভ, 

কি দেখিলা গতনিশি কিবা অনুভব ?” 

কহিল। খক্ষভ দৈত্য “শুন টৈত্যনাথ, 

ভ্রিষাম রজনী যবে হেরি অকস্মাৎ, 

দিকে দিকে চারিধারে ঈষৎ প্রকাশ; 

জ্োতিশন্ময় দেহ যেন উজলে আকাশ! 
নক্ষত্র উক্।র জ্যোতি: নহে সে প্রকার; 

জানি ভাল দেব-অঙ্গ-জ্যোতিঃ ষে প্রকার । 
ভ্রম না! হইল কতূ ক্ষণকাল তায়ঃ 
চিনিলাম দেব-অঙ্গ-জ্যোতি সে শোভায়। 

ফুটিতে লাগিল ক্রমে ক্রমে দশদিশে, 
যতক্ষণ অন্ধকার অংশুতে না মিশে । 

দেখিলাম কত হেন সংখ্যা নাহি তার, 
উঠিছে আকাশ-প্রান্তে ঘেরি চারি ধার; 
বহু দূরে এখন (ও) সে জ্যোতির উদয়-্" 
দেবতা তাহার! কিন্তু কহিনু নিশ্চয় ।” 

বুত্রান্থুর জিজ্ঞাসিল থুগতে সন্দেহ, 

"ইঞ্জের কোদগুণাদ শুনিলে কিকেহ? 
ইন্দ্র ষদি সঙ্গে থাকে অবশ্য লে ধ্বনি 
শুনিতে পাই স্বর্গে সহগণে তখনি ॥” 
কহিল! ধক্ষভ, “অন দ্বানব বতেক, 
ইন্দ্রের কোদগুপবনি না শ্ুনিলা এক |” 

তধন দানব-ইন্দ্র বহাম্বর কম্পন 

«দেবতা আমিছে সতা, কিব। তাহে ভয়? 
একবার অস্বাঘাতে পাঠাই পাতাল, 
এইবার একেবারে ঘৃঠাব জঙ্জাল। 

ইন্্স সঙ্গে নাই, যুদ্ধে পশিচ্ছে দেবতা: 
বাতৃল হয়েছে তার! কি ঘোৰ মূর্খতা! 
সন্কল্প করিন্ু অদ্য শুন টৈতাকল, " 

সঙ্কল্প করি হের স্পর্শিয়া িিশুল-- 
স্থষোরে রাখিব কণবে সথের সারথি: 

চন্দ্র সন্ধ্যামুখে নিতা সোগাবে আরতি; 
পবন ফিরিবে সদা সম্মাধ্জনী ধরি, 

অমরার পথে পথে রজজ স্রিদ্ধ করি। 

বরুণ রজক-বেশে অস্বুরে সেবিবে, 

দেবসেনাপতি গ্ষন্দ পত্তকা ধরিবে, 

নিভপ়ে সকলে নিজ নিন্দ স্থানে যাও; 

সুমিত্র, ৫নমিষারণ্যে ভীষণে পাঠাও ।” 
কিয়া এতেক বুত্রান্তর ঠদত্যপতি, 

সভ। ভাঙ্গি স্ুমেরর দিকে কৈল! গতি । 
এখানে ত্রিদিব মুড়ে ছুটল সংবাদ ; 

ত্বর্গপুরী পূর্ণ করি হয় সিংভনাদ। 
বাঁঞ্জিল ছুন্বৃভিপ্ণনি শিখরে শিখরে, 
কোদওুটগ্কারে ঘন গগন শিহরে। 

প্রাচীরে প্রাচীরে উড়ে তোর পতাকা, 

শিবের ব্রিশুল-চিহ্ন শিবনাম অশক1। 
মহ! কোলাহলে পূর্ণ হৈল সব্দস্থল। 

সাজিল দাঁনবসাজে দানব সকল। 

বুত্রান্থরপু বীর কদ্রপীড নাম, 
লুধন্ত দানব-কুলে, বিচিত্র ললাম। 

ভূষিত ললাটদেশ, বিশাল উরস, 
বাল্যকাল ভ'তে ধার অপীম সাহস; 
সজ্জিত মাণিকগুচ্ছ কিরীট শীরুধে, 
দেবতা আসিছে যুদ্ধে শুনিয়া হরফে 
স্থমিত্রের করে ধরি, কত সে উল্লাস, 
উৎসাহ-হিক্লোলে ভাসি করিল প্রকাশঃ 
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মহাযোদ্ধা বুরপুন্র, পূর্বের সমরে, 

জভিল! বিপুল যশ যুবিয়া অমরে | 

আবার আসিছে যুদ্ধে দেবত] সকল, 

শুনিয়া উৎসাহে মত্ত তলা মহাঁবল। 

চলিলা মন্ত্রীর সহ আপন আলয়ে, 

আন্দোলিয়া নাঁনাকথ যুদ্ধের বিষয়ে । 

এরাঁবত বল বার এম।বত শ্রাঃ, 
পশ্চিমে চলিলা বেগে নদী যেন দায়। 
শহঙ্ঘধ্বজ টদত্য--ব।র শখ্ধের |ননাদে 
অমর কম্পিত হয়-্উত্তর আচ্ছাদে। 
দক্ষিণেতে সিংহজট।--নিংহের প্রতাপ-” 

চলিলা দুর্ধর্ষ টদত্য ভয়ঙ্কর দাপ। 
্বন্ধারে ঘারে চলে দৈত্য মহথাব্রথী; স্বর্গের প্রাচীরে ত্রমে ত্য কোটি জন-.- 
হ্যযক্ষ বিপুলবক্ষ পূর্বে কৈলা গতি। ভীষণ নৈমিষারণ্যে করিল গমন | 

চতুর্থ সর্গ। 

সায়াহে সখার সনে, 

শচী কে সধীরে চাহিয়া | 

“বল আর কত দিন, এ বেশে হেন শ্রীহীন, 
থাকিব লো মরতে পড়িয়া ॥ 

না হেরে অনবরাঁবতী, চপল দুঃখেতে অতি, 

আছি এই মানব তুবনে। 
ন] খুচে মনের ব্যথা, জাগে নিতা সেই কথা, 

পুনঃ করে পশিব গগনে ॥ 

শ্বপনে হ্দাপি ছাই, সে কথা ভুলিতে চাই, 
দেবের স্বপন নাহি আসে। 

জাগতে সে দেখি যাহা, চিত্ত দগ্ধ করে তাহা, 
প্রাণে যেন মরীচিক ভাসে ॥ 

নয়নের কাছে কাছে, সতত বেড়ায় আঁচে, 

স্বরগেষ মনোহর কায়া। 

সকলি তেমতি ভাব, দৃষ্টিপথে আবিভাব, 

পিল্ত জানি সকলি সে ছায়া ॥ 

ভ্রান্তি যদি হ'ত কত, কিছুক্ষণ স্রথে তবু, 

থাকিতাম যাতনা ভুলিয়া । 
পোড়া মনে ভ্রান্তি নাই,দেবের কপালে ছাই, 

বিধি হজে অস্বপ্ন করিয়া ॥ 

অমৃত করিলে পান, তবে বা জুড়াত প্রাণ, 

সে উপাঁয় নাহিক এখন । 
কিরূপে চপল! বল, নিবাসি এ ভূমগ্ুল, 

চিরদুঃখে করিব যাপন ॥ 

মানবের এ আগারে, থাকি যেন কারাগারে, 
পড়ি নিশ্বাস নাহি পড়ে। 

বসির। নৈমিষ-বনে, অতি গাঢতর বায়ু, আই ঢাই করে আমু, 
বুক যেন নিবদ্ধ নিগড়ে ॥ 

নয়ন ফিরাঁতে ঠাই, কোথাঁও নাতিক পাই, 
শন্য যেন নেত্রপথে ঠেকে । 

সুথে নাহি দৃষ্টি হয়। চারিদিকে বহ্ছিময়, 
আগুনে রেখেছে যেন টেকে ॥ 

' হায়? এ মাটীর ক্ষিতি,পায়ে বাজে নিতি নিতি 
শিলা যেন কগোর কর্কশ । 

শুনিতে না পাই ভাল, শব্দ যেন সর্বকাল, 
কর্ণমূলে ঝটিকা পরশ | 

এ ক্ষুদ্র ক্ষিতিতে থাকি, কেমনে শরীর রাখি, 
“ সথি রে সকলি হেথা স্থুল। 

নিতা এ খর্সতীজ্ঞান, আকুল করে পরাণ, 

কেমনে সে বাঁচে নরকুল ॥ 

অমর--মরণ নাই, কত কাল ভাবি তাই, 
এত কষ্টে এখানে থাকিব । 

যখনি ভাবি লো সই, তখনি তাঁপিত হুই, 
চিরদিন কেমনে সহিব ॥ 

অনন্ত যৌবন লায়। ইন্দ্রের বনিতা হয়ে, 
ভোগ করি স্বর্গবাস-স্থখ । 

কির্ূপে থাকিব হেথা, হইয়া! অনস্তচেতা, 
নরলোকে সহিয়া এ দুখ ॥ 

নরজন্ম ভাল সখিঃ মৃত্যু হয় বিষ ভথি, 
মরিলে দুঃখের অবসান । 

অহৃদিন অনুক্ষণ, নিদ্রাহীন অস্বপন, 
জলে নালো তাদের পরাণ ॥ 
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বরং সে ছিল ভাপ, নাহি দি কোন কাল, জগতের নিরূপম, সখি, পারিজাত মম, 
দেখিতাম স্বরগ নয়নে । দৈতাজায়া পরিছে গলায়। 

আগে সুখ পরে পীড়া, আগে বশ পরে বড়া, ষে পুষ্প শচীর হদি,।  নিপ্ধ ফরিবারে বিধি, 
জীবিতের অসহা সহনে ॥ নিরমিল! অতুল শোভায় ॥ ও 

জানি, সখি, গুল্ম ছাড়ি, তৃণদলে না উপাড়ি, সখি রে, দানবজায়া, ধরি কমুধিত কাযা 
মহ! ঝড় তরুতেই বহে। 

জানি সর্ববস্হা ভিন্ন, উত্তাপে না হয় খিল্ন, 
অগ্নিদাহ অন্টে নাহি সহে॥ 

তথাপি অন্তর দহে, এঘ্বণা না প্রাণে সেঃ 
পূর্ববকথা সদ1 পড়ে মনে । 

যে গৌরব ছিল আগে, বাসবের অঙস্থরাগে, 
কার হেন ছিল র্রিভৃুবনে ? 

কেমনে ভূপিব বল, মেঘে যবে আখগুল, 
বাঁসত কাম্মকধরি করে, 

তুই সে মেঘের অঙ্দেতঠ  থেলাতিস্ কত রঙ্গে, 
ঘট! করি লহরে লহরে। 

কি শোভা হইত তবে, বদিতাম কি গৌরবে, 
পার্খে তার নীরদ-আসনে 

হইত কি ঘন ঘন, মুছ-মন্দ গরজন, 

মেঘ যবে ঢুলিত পবনে । 

ইন্দ্রের সে মুখকাস্ত, গুচায়ে নয়নভ্রাস্তি, 
কত দিন, সথি রে, না হেরি; 

কত দিন ধসে নাই, ঘুচায়ে চক্ষু বালাই, 
স্থরবুন্দ বাঁসবেরে ঘেরি । 

হুমেরু-শিথরে যবে, সুখে খেলিতাম সবে, 

অমরসঙ্গিনী-গণ সহ। 
উপরে অনন্ত শুন, অনন্ত নক্ষত্র-পৃরণ, 

সদা স্থিপ্ধ সদা গন্ধবহ। 

ন্রমিত নিশ্মল কায়, দুটিয়া ফুটিয়া তায় 
কত পুষ্প শ্রমের শোভিত। 

নিশ্বল কিরণশোভা, সখি রে, কি মনোলোভা) 

মেক-অঙ্গে নিতা বরধিত। 

সি, সেই মন্দাকিনী, চিরানন্দ-প্রদায়িনী, 
দেবের পরশ সুখকর । 

চলেছে নয়ন-তলে, উচ্ছলি মধুর গলে, 
ভাবিতে রে হৃদয় কাতর। 

কার ভোগ্যা এৰে তাহা,কার ভোগা এবে আহা, 

আমার সে নন্দন-বিপিন 1 

কে ভ্রমিছে এবে তায়, কেবা সে আভ্রাণ পায়, 
পারিজাঁতে কে করে মলিন ! 
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বসিছে সে আসন-উপরে। 
যেখানে অমরীগণ, ক্রীড়ান্থুথে নিমগন, 

বিরাজিত প্রফুল্ল অজরে ॥ | 
হায় লজ্জা ! চপলা বে, মার শয়নাগারে, 

অমর পঃশে নাহি যাহ1। 

ইন্্রবিনা যে শয়ন, না ছু'ইলা কোন জন, 
বৃত্রান্থর পরশিল তাঁহ1॥ 

ধিক লজ্জ! ধিক ধিব্, কি আর কব অধিক, 
এ পীড়ন সহি লো এ প্রাণে। 

এত দিনে টৈতাবালা, এ মুখ করিয়া কালা, 
শচীরে বিন্ধিল বিষবাঁণে ॥ ৮ 

সাঁজে লো আমার সাজে, আমার সপ্তকী বাজে, 
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আমার যুকুট-রত্ব, . অমরে করিত যত্ব, 

কুবের আনিয়া দেয় তায়॥ 

শচী বলি ক্বো আর, গৌরব করিবে তার, 
কে ' মর আসিবে শচী-স্থান। 

আর না আসিবে লন্দ্রী, বাহুতে বাধিতে রক্ষী, 
লতে হন্দিরা পুষ্প-ঘাণ ॥ 

ইন্দিরার প্রিয়পদ্যা, নুধাজাত সুধাসদ্ম, 
কত সুখে লইত কম্লা। 

এবে সে ছেণাবে না আর, ভাতে তুলে দিলে তার, 

শচীর পরশ এবে মতা ॥ 

উমা নাহি ফিরে চাবে, ব্রঙ্গাণী সরিয়া যাবে, 

কাছে যদি কখন দাড়াই। 

সররামা অন্ত মত লচ্ছা দিবে অবিরত, 

চূর্ণ করি শচীর বড়া ॥ 
কাথা পলাব বল, কোথা আছে হেন স্থল, 

এ মুখ লা দেখাব কাহারে । 

বরঞ্চ মানব-দেহে, পশিয়। মানবগেছে, 

জণ্মিব, মরিব, বারে বারে ॥ 

ভূলে রব যত কান, গায়ে রব তত কাল, 

ভাবিলে সে আমার মরণ। 

তবে বা ঘুচিবে তাপ, ভাবনার অপলাপ, 
তবে যাবে চিত্তের পীড়ন ॥” 
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হেনকালে পুষ্পধন, নিত্য মনোহর তন, 
চিরহাসি অধরে প্রকাশ। 

আলি শচী-সপ্রি'ন, বাড়ায়ে শচীর মান, 
ঈন্দ্রাণীরে করিল সম্ভষ ॥ 

চপল! হেরি স্বর, কহিলা «হে পঞ্চশর, 
হেথ। গতি কোথা হতে বল। 

আছ ত আছ ত ভাল, গোর! ছিলে হ'লে কাল, 

তোমার ও রতির কুশল? 
শুনি নাকি মাল্যকার, হয়ে এবে আছ মার, 

এন্দ্রিলার উদ্যান সাজাও । 
নিজকরে গাঁথ মালা, . সাজাতে দানব-বালা, 

মাল! গাথি অন্থুরে পরাও ॥ 
এত গুণপন। তব, জ[নিলে হে মনোভব, 

নিত্য গাখাতাম পুম্পহার । 

থাকিতে সে অন্মনে, ত্যজি পুষ্প-শরাসনে, 
ভ্রিভুধনে পাইত নিস্তার ॥ 

বড় আগে হেলি হোপ, পুষ্পবন্ন পুষ্ঠে ফেলি, 
বেড়াইতে সুমোহন বেশ। 

ত্যক্ত করি বারে বারে, সর্বলোক সবাকারে, 

শুন কাম, এই তার শেষ ॥ 

ছি ছি মরি নাহি লাজ, ধরি মীলাকার-সাজ, 
এথন (ও) সে আছ শ্ব্গপুরে ! 

রতির কি লজ্জা নাই, মুখেতে মাখিয়ে ছি, 
এন্ত্রণারে সাজায় নৃপুরে !” 

শচী কহে পপলা বে. গঞ্জন! দিও না মারে, 
আুখে আছে ম্বখে থাক কাম। 

এ পীড়া হৃদয়ে ধরি, দ্বরগপুরী পরিহরি, 
পূরাইন্ত কিবা মনস্কাম ? 

ভাবনা যাতনা নাই, সদ! সুখী সর্ববঠাই, 
চিরক্পীবা হউক সে জনা। 

রতির কপাল ভাল, সুখে আছে চিরকাল, 

সম নাসে এ পোড়া যাতনা | 

প্রচ্যু্, কৌশল কিবা, আমারে শিখায়ে দ্রিবা, 
সদ! স্রথ চিত্তে কিসে হয়। 

কিরূপে ভুপিব সব, তুমি যথা মনোভব, 
নিতাস্্রখী নিত্য হাস্যময় ॥৮ 

কন্দপ অপাঙ্গ-ঠারে শাসাইয়া চপলারে, 
সম্ন্রমে শচীগ্রতি কয়। 

সখ -ছুঃখ ইন্দ্রপ্রিয়া, সকলি বাসন! নিয়া, 
». যুকতির আমত্ত সে নয়॥ 

হেমচন্ট্রের গ্রশ্থাবলী। 

ছাড়িয়া নন্দন-বনে, কোথাও বা ত্রিভূবনে, 
জুড়াইবে কন্দর্পের প্রাণ । 

কামের বাঞ্ছিত যাহা, নন্গন-ভিত:র তাহা, 

না পাঁইব গিয় অন্ত স্থান ॥ 
সেবিয়া অস্থুর নর, কি দ্ানবী কি অমর, 

তাই স্বর্গ না পারি ছাড়িতে। 

যার যেথ! ভালবাসা, তার সেথা চির-আশা, 
সুখ দুঃখ মনের থনিতে॥ 

সে কথা বৃথ! এখন, আদিয়'ছি যেকারণ, 
শু৭ আগে বাসবরমণি। 

আসন্ন বিপদ জানি, 'মাপন কর্তব্য মানি, 
জানাতে এসেছি অবনী ॥ 

নির্দয় অনৃষ্ট অতি, এখন (ও ) তোমার প্রতি, 
গুনে চিত্তে ঘুচগ হরিষ। 

কর্তব্য ষা হয় কর, ন! থাক অবনীপর, 

নিকটে আমসিছে আশীবিষ॥৮ 

“শচীর অদৃ্ মন্দ, আছে কি শচীর ধন্দ, 
পে কথা শুনাতে আহলে মার । 

স্বর্গ ত্যাজ ধরাব(স, হন্দ্রের ইন্দ্রত্ব নাশ, 

ইহ] হ'তে অভাগ্য কি আর ?” 
শুনিয়া কন্দর্প কয়, “এই যদি কষ্ট হয়, 

ন]জানি সেকি বলিবে তায়। 

এন্দ্রিলা সেবিতে যবে, রতি-সহচরী হবে, 
অর্থ দিবে বুত্রাসুর-পায়? 

ক্ষম। কর, স্তরেশ্বরি, এ কথ! বদনে ধরি, 
চেতাহতে বলতে সেহয়। 

স্বকর্ণে শুনেছি যত, এক্রিপার মনোরথ, 
তাই মনে পাই এত ভয়॥ 

বসিয়া নন্দনবনে, এন্দিল৷ দৈত্যের সনে, 
আমার সে সাক্ষাতে কভিলা, 

“শচীরে স্বরগে আন, থাকক্ আমার মান, 
শচী সেবা মোরে না করি”1-- 

বৃথা এ ইন্দ্ত্ব তব, বুথা এ এশ্বর্যয সব, 
বুথা নাম উন্দ্রিলা অ'মাঁর। 

শুনি শচী গরবিণী, চিরম্তধী বিলামিনী, 
সে গৌরব ঘুচাব তাহার ॥ 

থাকিবে স্বরগে আসি, হইয়া! আমার দাসী, 
হাঁব-ভাব শিখাবে আমায় । 

শিখাবে চলনভঙ্গী, কর-পদ দিবে রঙ্গি, 
তবে মম চিত্ত-ক্ষোভ যাঁয়?? 
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লজ্জা পায় বুজাবুর, 

আড। দিলা ভীষণ দৈত্যেরে। 
মহাবল তা সেই, 

ইন্জিপ্রিয়া, পড়িল! সে ফেরে ॥” 
কন্দপপ-্বাক্যেতে শচী, 

একত্ৃষি দৃষ্টি করে তার়। * 
স্তবূভাব নিরত্বর, গণ্ড রাখে হস্তোপর, 

ছায়া যেন পড়ে সর্বগায় ॥ 

নিম্পন্দ শরীর মন, সচেতনে অচেতন, 
নিশ্বাস না সরে নাসিকায়। 

অজানিত অচিস্তিত, 
হ্ৃদয়েতে ঘৃরিয়া বেডায় ॥ 

কুম্তল-্রচিত ফণী, নিরথি মেঘধাহনী, 
কহে শচা চপল! চাহিয়া 

«এ নরক মম ভাগে, সখি, নাহি জানি আগে, 

দেখি নাহি কখন ভাবিয়া ॥ 

দুর্গতির শেষ যাহা, শরীর হয়েছে তাহা, 
ভাবিতাঁম সদা মনে মনে। 

অ$রো৷ যে শত ধিক্কার, কপালে আছে আমার, 

সেকথা ন1 উদ্দিল। চেতনে। 

কেমনে চপল বল, পরশিবে করতল, 

দানবীর চরণনূপুর? 
কেমনে গো স্ভনহাঁর, স্তন শোভিবাঁরে তার, 

ভূজে দিব কেমনে কেমুর ? 
কেমনে স্ুুকাধ্ধী ধরি, দিব কটিতট-পরি, 

কেমনে বা কবরী বান্ধষিব? 

বিনাঁব কন্তলে বেণী, কিরূপে মুকুতা-শ্রেণী, 
ভাঁলে তার সাজাহয়া দিব? 

সথি রে, দে জানি নাই, কিরূপে সে ভাবি তাই, এত কহি ইন্দরপ্রিয়া, 
সাজাইব দানব-্মঠিল] ? 

কার কাছে যাব এবে, কেবা সে শিখায়ে দিবে, * জননী ভাবেন যদি, 
দাঁসীপনা তৃষিতে এঁন্দিলা? 

যার অঙ্গে তত্ব ক'রে, 

পরাইনত বসন-ভৃষণ । 

সে আছি লো দাঁদী হরে, বস্ত্র মাভরণ লয়ে, 

এক্জিলার করিবে সেবন ॥ 
হায় লজ্জা । ভাঁয় ধিক,  শ্রবণেছে। গত ধিক! 

এ কথা কুহরে স্থান দিল ।হা? 
দাঁপীপন। বাকী কিবা, সিংহী ছিন্ু 7হন্থ শিবা, 

খন এ শুনিতে হইল! 

আদিতে অবনীপুর, কেন হে কন্দর্প তৃমি, 

তোমার রক্ষক নেই, হৃদদি'পরে গগ শিলা, 

কৃন্তলে ফণিনী রচি, হটিত কপালে যদি, 

আগে কয়ে কেন মার, 

চিন্তা যেন উপস্থিত, অপাঙ্গ পড়িলে যার, 

সথি রে বাসব সম, 

কোথা পুত্র হে জয়স্তঃ 

দক্ষ-কন্তা সমাদরে, জয়স্ত পাতালাদশে, 

ব্যথিত কাতর মনে, 

কন্দর্প শচীন স্থান, 

আইলে মরতভৃষি, 

কেন কহ গশুনালে আমায়? 

কেন বল চাপাইল!? 
অনঙ্গ হে কি দূষি তোমায়? 

ঘটিত হে সে অবধি, 
দাসত্বে যাইত যবে শচী। 

অস্তরে দাসত্ব-ভারঃ' 

শচীবে হে কহিলে অশচী? 
চপল, সত্যই কি লা, সেবিতে হবে উন্জিলা, 

শচীর কি কেহইরে নাই। 

ভয় হ'তর্ষেবতার, 

দেব যক্ষ তৃষিত সবাই ॥ 
তাহার এ ছুর্বিপাকে, কেহ নাই তারে রাখে, 

দানবেরে করিয়া দমন? 

ইন্ত্র যেন তপে নিষ্ঠঠট কোথা দেব অবশিষ্ট, 
সূর্য্য চন্দ্র বরুণ পবন? 

কোথা ম্কন্দ হৃতাশন, কোথা গণদেবগণ। 

বৃথা নাম লই সে সবার । 
ইন্দ্রত্ব গিয়াছে যবে, আর কি শুনিবে সবে, 

শচীরে ভাবিবে কেবা আর? 

তবুও ত নিরাশরয়, ইন্দ্রাণী এখন (ও) নয়, 

ইন্দ্রাণী ত পুল্লের জননী । 
আছে ত জয়ন্ত মম, 

ইন্দ্রাণী ত বীরপ্রসবিনী ॥ 
জননীর ছুঃথ অস্ত, 

কর শীত্র আসিয়া ভেথায়। 

তোমার প্রস্থতি হায়! দৈত্যের দাদত্ে যায়, 
| রক্ষ আসি পুল তব মায়।” 

ধানে দুঢ মন দিয়া, 

জয়ন্তেরে করিল স্মরণ__ 

সে ভবন! গিরি, নদী, 

ভেদি সুতে করে আকর্ষণ ॥ 
র শুনিলা ক্ষণ-নিমিষে, 

মায়েব সে মানসের ধ্বনি । 

কটি বান্ধি সারসনে, 

অবনীতে চলিল৷ খনি ॥ 

বিদয় পাইয়া যান, 
পুনঃ সেই ননগান-কাঁনন। 

শচীর সাস্বনাআশে, চপল দাড়ায়ে পাশে, 
কহে ন্ষিপ্ধ বিনীত বচন ॥ 



৫২ হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী। 

পঞ্চম সর্গ। 

চপগা শচাঁরে কহে, “শুন, ইন্দ্রপ্রিয়া, 
অগ্যাপি জয়ন্ত না আইনে কি লাগিয়া? 

বুঝি বা বিভ্রাটে কোন পড়িল! আপনি, 
তাই সে বিলম্ব এত আদিতে অবনী। 
কন্দর্পের কথার অস্তরে ভাবি ভয়, 
মণ্ত্য ছাড়ি চল, দেবি, টবকু&-আলয় ; 
কিংবা সে ৫কলাসে চণ উমার নিকটে ;-- 
বিশ্বাস কর্তব্য কভু না হয় কপটে । 

কমল! অথবা গৌরী অথব! ব্রহ্ম।ণী, 
নিশ্চয় আশ্রয়দান দিবে, ইন্দ্ররাণি !” 

ইন্দ্রাণী চপলা-বাঁক্যে কহে, ঘ্রকিবা কহ, 
অন্যের আশ্রয়ে বাস শচীর ছুঃসহু। 

পরবাসে পরবশ, সদ। চিন্তে মলা, 

আশ্রয়-দাতার মৃতি'গতি বুঝে চল; 
চিন্ত * সতত, ভষে কুপ্ঠিত সদাই ; 

পরের মাশ্রয়ে বাস প্রাণের বালাই ! 
স্ববশে শাধীন চিত্ত, স্বাধীন উল্লাস; 

স্বাধীন 1বগাঁম, চিন্তা, স্বাধীন প্রয্নাস, 

সসপ গহেতে বাস পরবশ আর, 

ছুই তুল্য জীবিতের, ছুই তিরস্কার ! 
ব্রহ্গণৌক বৈকৃ* কৈলাসে নাহি ভেদ, 
যেইথানে পরবশ, সেইখানে ছেদ । 

শুন, প্রিয়তম সখি, সে আশ। বিফলা।, 

মণ্ড্য ছাড়ি পরাশ্র:য় যাব না চপল ॥” 

চপল শুনিয়া! দুঃখে কহিল তথানি, 

“ছদ্মা"শে থাক তবে, বাসবঘরণি 1” 

কহে ইন্দ্রপ্রিয়, “সাথি, শুন ৩ল। চপলা, 

এচী কতৃ নাহি জানে কুহকীর ছল । 
স্বণি-* আমার, সখি* গোপন নিবাস ; 

ছগ্মাবেশে কদাচ *1 করিব প্রকাশ । 

চিরদিন ধেইরূপ জানে সব্মজন, 

সহচরি, সেইরূপ শচীর এখন । 

আসিছে দংশিতে ফণী, করুক দংশ নস” 

নিজরূপ, সখি, নাহি ত্যর্জিব কখন ।” 

বাঁপতে বলিতে তুঞ$স্তে হইল প্রকাশ, 
অপূর্ব গরিমা ছটা কিরণ-আভাস। 

নয়ন, ললাট, গণ্ড হল জ্যোতির়্্-_ 
স্থির জনে যেন নব-সুয্রযোদয় ! 
ঘোর ক্ষিপ্ত প্রচণ্ড উন্মত্ত যেই জন, 
হেরে স্তব্ধ হয় সেই, সে নেক্র বদন ॥ 

নিরাথ চপল1-চিত্তে অসীম আহ্লাদ ; 
চিন্তিতে লাগিল মনে নানাবিধ সাধ। * 
ভাবিতে লাগিগ শেষে বিপুল হরিষে-- 
“নন্দন সদৃশ বন সজিব নৈমিষে। 
মহেন্দছ্রাণী-যে।গ্য ঘবে হইবে এ বন) 
এ মুর্তি তবে সে শোভা করিবে ধারণ ? 
কপটী দানব মুগ্ধ হইবেমায়ায় ; 
না পারিবে পরশিতে শচীর কায়াঁয়। 

প্রকাশিব ক্ষিতির এশ্বর্ধয বত আজি; 
শচী রবে আজি এই মরতে বিরাজে ।৮ 

চপলা এতেক ভাবি বিচিত্র কানন, 

শঠীর অজ্ঞাতসারে কলা প্রকটন 1- 
মানস-যোহকর নবদ্রন-রাছি, 
প্রকাশিল শ্রন্দর কিসলয়ে সাজি । 

ধাবিল স্মীরণ মলয়-সুগন্ধি । 
চুম্বনে ঘন ঘন কুন্ুম আনন্দি ॥ 

কাপিল থর থর তরুশিরে সাধে, 
শিহরিত পল্লব মরম্র নাদে। 

হাসিল ফুলকৃল মঞ্জুল মঞ্জুল, 

মোন্দিত মুহবাঁসে উপবন-ফুল । 

কোকিল হরমিল কুহুরবে কুঞ্জ, 
শোভিল সরোবরে সরোজিনীপুঞ্জ; 
নাচিল চিতস্খে মযুর কুরঙ্গ ; 
গুঞ্জরে ঘন ঘন মধুপানে ভূঙ্গ। 

সুন্দর শতদল প্রিষ্নতর আভা-- 

স্থরঘ অরধ, অরধ শশিশোভা,__ 

শোতিল স্বতরুণ স্থল জল অঙ্গে; 

ক্বুচিল। হাদিনী মায়াবন রঙ্গে। 
স্্গেলে ইন্দ্রন্থুত আসিয়া সেথায়, 
» বলা প্রণমিয়া জননীর পান্ন। 

জন্ঞ্মুৎ পুত্রের মুখ বহু দিন পরে, 

দেখ্েদি হৃদয়ের সর্ধচিত্ত হরে 



বুরপংহাস । €ও 

অন্ত আশ!, অভিলাষ, ক্ষোভ যত আর, 

অন্তরে বিপা'ন হয় বাম্পের আকার 7. 

প্রভাতে মেন সুর্ধ্য তরুণকিরণ, 

ধরণী পরশি করে কুজ ঝটি হরণ। 

পুত্র পেয়ে শচী ধেন পাইল আবার 
স্বর্গের টৈভব যত, এশ্বর্যা তাহার । 
বারংবার শিল্পোদ্াণ, চিবুক আদঘ্বাণ 
লইলা, ধারণা কোলে পুলকিত প্রাণ। 
পৃর্ণিমাঃ পৃর্চন্দ্র হইলে প্রকাশ, 
শধাকরে ধরে “যন প্রফুল্ল আকাশ) 

মরুদেহে সরিতের প্রবাহ বহিলে, 
ধরে যেন মরু সেই প্রবাহ-সলিলে শু 
তরু যথা নবোদগ 5 কিসলয়-রাজি, 

বসম্ত-প্র[পরণ্তে ধরে নাল পাতে সাজি; 

নিদ্রা ঘথ হুগ্গছ্বয় প্রনারণ করি, 
ক্লান্ত পরাণীর রাখে বক্ষঃস্থলে ধরি: 

শুকতার। ধরে বথ। নিশান্তে বামিনী 
সেইবপ পরে পুভ্ধে ইন্দ্রের কামিনী। 

অঞ্চলে মুখের ধূলি ঝাড়ি স্থখে চায়; 
মুছ পরশনে কর সর্বাঙ্গে বুলায়। 
কাতর মস্তরে কহে চপল] চাহিয়া 

“দেখ সথি, সে শরীর গিয়াছে তাঙগিয়া) 
পন্বথলের শক পদ্য পক্ষেতে যেমন, 

সথি রে, বসের মাস্য তেমনি এখন ! 
খোলো বস, খোলো তব কব্চ অঙ্গের; 

এ ভূবণ নহে যোগ্য এ শুক্ষ দেতের । 
সহিতে নারিবে ভার বাজিবে শরীরে, 

নিগ্ধ হও কিছুকাল মৃহীর পমীরে, 

স্বর্গের অনিল তুগ্য নহে এ সমীর, 
তথাপ জুডাবে, বৎস, হইবে স্ুস্থির | 
পাচাল-বাসের কেশ হবে অবপান, 

সেবিলে এ সমীরণ-_ খোল অঙ্গত্রাণ।” 
বলিতে বলিতে বন্দ খুলিয়া আপনি । 

উরসে স্বর চিহু দেখিলা তখনি; 
আশ্চর্য্য ভাবিষ্া! শগী জিজ্ঞাসে “তনয়, 

এ কি দেখি বক্ষঃ কেন ক্ষত-চিহ্ময়? 

কখন ত দেখি নাই উরসে তোমার 

হেন চিহ্ন -এ কি সব অস্ষ্বের প্রহার ?” 

জয়ন্ত কহিল, “মাতা, আমার উরসে, 
ছিল না কলঙ্ক কতৃ অস্ত্রের পরশে 

কেবল সে. শিবদন্ত অন্ুর-জিশৃল, 
এবার ধরেছি বক্ষে-্না হও ব্যাকুল__ 
অন্ত অস্ত্রে দেব-অঙ্গ ভেদ নাহি হয়, 
শিবের ত্রিশূল-চিহন অচিহ্ এ নয় ।৮ 

শুনিয়া পুত্রের বাণী, কহিলা ইন্দ্রাণী, 
“বৎম রে, কতই কষ্ট ভূগিল। না জানি 
জান নাই কত আগে অস্বের যাতনা-" 

ন! জানি সহিল। কত বিষম বেদনা ! 

হায় শিব! হে শঙ্কর | হে দেব শুলিন্! 
বাম কি শচীর প্রতি তুমি চিরদিন ? 
হায় উমা! শচীরে কি কিছু মেহ নাই? 
কি দে!ষ করেছি কবে, ক, তব ঠাই? 

তোমার নন্দনে, গৌরি, কতই যতনে, 
রেখেছি মমরালয়ে, বিদিত তুঁধনে; 

পার্বতীনন্দন খ্বন্দ, দেৰ-সেনাপতি--- 

শচীর নন্দনে উমা টকলা এ দগতি ! 
শিবের ত্রিশূল বৃত্র করিলা প্রহার ! 
সেই বুত্র, মাহেশ্বরি, আশ্রত তোমার 1” 

কহি ছুঃখে কহে শচী “আমায় উদ্ধারি 
কাজ নাই, বৎস, আর »য়ে মন্থধারী। 
জানিলে অগ্রেকি আম মানসে স্মরণ 
করিতাম তোরে হেথা করিতে গমন ! 

. শতবার এক্দ্রিলার চরণ সেবিব, 
'অকানরে শ্বগেপ আসন তারে দিব; 
'তোমার কোমল মঙ্গে ভ্রিশ্ল-প্রহার, 
|জয়স্ত, নারিব চক্ষে দেখিতে আবার |” 

শুনিয়া মাতার বাক্য ইন্দ্র্ুত কয়-- 
“জননি, ছাড়িব তোম। যাতনার ভয়? 
চিন্তা দূর কর স্থির হও গোজননি; 
আশীর্বাদ কর পুত্র, বাদবঘরাণ, 

পারিব ধরিতে বক্ষে আরো লক্ষবার, 
তব আশীর্বাদে শিব-ত্রিশুল-প্রহার | 
কহ, মাতঃ, কি কারণে স্মরিল আমায়; 
কি বিপদ্ উপস্থিত, বিপক্ষ কোথায় ?” 

চপল! শুনিয়া, শচীনন্দন বচন, 

বিস্তারি কহিলা তারে সর্হ-বিবরণ। 
কন্দর্প নৈমিষে আদি ভাঁবণ-বারত! 
প্রকাশিল। যেইরূপ প্রকাশিল। তথা । 
শুনিয়। জয়স্ত যেন দীপ্ত হতাশন, 

জ্বলিতে লাগিল। ক্রোধে, বিস্তৃত নরন। 
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দেখি শচী কহে “বৎস, হও রে.শীতল, 
ভ্রম কিছুক্ষণ এই টনমিষ-মগুল; 
হের, বৎস, সুধ।কর উঠিছে গগনে, 
দি হও কিছুক্ষণ শশীর কিরণে! 
মহীতে মাধুরীময় সুধার সৃষ্কাশ, 
একমাত্র আছে এই চন্দ্রম! প্রকাশ, 
উহারি কিরণে তব তন্থ সুকুমার 
জুড়াবে কিধিৎ, কর অরণ্যে বিহার |” 

শুঁনিয়। জননীবাক্য, জরস্ত তখন 
অঙ্গেতে কবচ পুনঃ করিলা বন্ধন; 

চিত্তিয়া চলিল। ধীরে কাঁনন-ভি তরে, 
শীতল সমীর সেবি হেরি শশধরে ৷ 

চপলা কানন রচি আনন্দে বিহ্বলা, 
বেড়ায় চৌদ্দিকে সুখে হইরা চ*লা। 
ত্রমিতে ভ্রমিতে হেরে পুরুষ ছু-জন 
কানন-নিকটে ভাবে সংশয়ে যেমন। 

জিজ্ঞাসিছে একজন চাহি অন্ত প্রতি, 
“কোথায় আনিল! দূত আইলা কোন্ পথি? 
টৈমিষ-মরণ্য কোথা দেখি যে উদ্যান, 

। দ্বর্গের নন্দন তুল্য পূর্ণ পুষ্পত্রাণ 
চারু মনোহর লতা পল্লব মধুর, 
পক্ষিকলক।কপিত নিকুঞ্জ মণ্ুর ; 
মোহকর মনোহর স্নিগ্ধ বাতাস; 

কিরণ জিনিয়া চন্দ্র পূরণ প্রকাশ ; 
কোথায় নৈমিষবন ? অমরাবতীতে 
এখন (ও ) ভ্রমিছ ভ্রমে,না আনি মহীতে ।* 

দুত কহে “জানিতাম এখানে নৈমিষ, 
না জানি কি হেল তবে হারায়েছি দিশ। 
হুইল সে বহুদিন মর্তযে নাহি আদি-_- 
হবে বা নৈমিষ এই এবে কুঞ্জরাশি।” 
হেনকাঁলে চপগারে দেখিতে পাইয়া, 
জিজ্ঞাস। করিল] তায় নিকটে আলিয়া । 
চপল! কহিলা) “কেন কিসের কারণ 
€নমিষস্অরণ্য ধৌোহে কর অন্বেষণ? 
এই সে নমিষ, আমি নিবাসি এখানে ; 
প্রকাশিয়] বল শুনি কি বাসন! প্রাণে? 
দিব ইচ্ছা যাঁছা তব, এ বন আমারস 
দেখ অরণ্যেরে কৈন্ু ন্দন-আকার । 
ৰল আগে, কার দূত পুরুষ কি নারী? 

পার কি চিনিতে বুঝি আমি যেন পারি । 

হেমচন্্েরগ্রস্থাবলী । 
হাতে দেখি পারিজাত, না হবে মানব-- 
হায় রে সে স্বর্গ যথা অমর-বৈভব |” 

ভাবিলা ভীষণ তবে এই হবে শচী, 

মায়ার নন্দনবন মর্ত্যে আছে রচ। 
প্রফুল্--পরাণে কহে “ধর এই ফুল__ 
পাছে নাহি মান, চিহ্ন আনিয়াছি স্থল; 
দেবদূত আমি, দেবি, ইন্দ্রের প্রেরিত, 
তুমি সুরেশ্বরী শচী ভবনে বিদিত। 
যুদ্ধে জয়, অমরের স্বর্গ অধিকার ; 
তিরন্কৃত €দত্যকুল তাঁড়িত আবার, 
স্বর্গ এবে শাস্ত পুনঃ, তাই সুরপতি, 
পাঠাইল। ল'তে তোমা আপন বদতি।" 
ঈষৎ হাদিছ তাহে চপল কহিল।,__ 
“আমায়, সন্দেশবহ চিনিতে নারিল| । 
পেয়েছ দূতের পদ শিখ নাহি ভাল-__- 
ইন্দ্রের দূতত্বপদ বড়ই জঞ্জাল! 
শিখাব উত্তমরূপে পাই সে সময়, 
তুমি দূত, আমি দুতী, জানিহ নিশ্চয় । 
পুরাতনে প্রয়োজন নহিলে কি এত ? 
নৃতনে নৃতন জালা বুঝে না সঙ্কেত !” 

“শিব !? বলি দূতবেশী কহে টদত্যচর, 
*“চিনেছি চিনেছি-শ্রাস্তি নাহি অতঃপর । 

শচীসহচরী তুমি বিষ্ণুর মহিলা”-_ 
“আবার তূলিলা দূত” চপলা কহিলা, 

“থাক্ মেনে, আর কেনে দেহ পরিচয়-- 
মুর্থের অশেষ দোষ কহিন্চ নিশ্চয় ) 
ওহে দূত, বুঝা গেছে তব গুণপনা-- 

রী চেনা, মনি চেনা, ছূর্ঘ- ইটস । 
নহি হরিপ্রিয়। আমি টৈষ্ণবী কমল]; 
গুন দূত. শচীদুতী আমি সে চপলা 
আশা করি আসিয়াছ ইন্দ্রের আদেশে, 
না হবে টনরাশ, ভাগ্যে ঘটে যাহা শেষে ।” 
বলিয়া চপল] চলে ; পশ্চাতে তাহার 
চলিলা পুরুষ পারিজাত হন্তে যার । 

« দেখিয়! কানন-শোভ1 মোহিত ভীষণ 
! শত শত উপবন অমরমোহন, 
' নিরখিলা চারিদিকে-_নিরখিল! তায় 
 কুরঙ্গ বিহঙ্গ কত আনন্দে বেড়ায়; 
 পলাশ-বল্লরী, পুষ্প, তরুণ লতায় 

. জ্ুশোভিত নন্দনের সদৃশ শোভা ! 



বত্রপংহার | : ৫৫. 

লতায় লতায় ফুল, লতার লতায় 

শিখিনী নাচায় পুচ্ছে চক্ত্ুক-ফালায়; 
ঝাঁকে ঝাকে সংরাবরে ব্রততী-উপরে, 
মধুলিহ পড়ে ঢলি স্্খে মধুভরে ; 
তরুণ 'অরুণ কিবা মুছু শশধর 

পিিনিয়! মবদ্বল রশ্মি কানন-ভিতর ! 

শ্রবণ-স্ুমিগ্ককপ মধুর নিংস্বন 

কাননে ঝরছে নিত্য *রিছ প্লাবন । 

মধ্যস্থলে ইন্দ্র্রয্া বসে স্থিববেশ। 

জলদবরণ পৃষ্ঠে স্থনিবিড় কেশ। 

মৃথে আভ। ভাব যেন উপলিয় পড়ে ! 

গান্তীর্য-প্রতিদ। বিধি দেহ যেন গড়ে ! 
দেখিয়া স্িমিত-নেত্র হইল ভীষণ, 

বাকৃশৃন্ত, শ্রন্িশূন্য করে দরশন । 
বিশ্বহ্ুছি করি যবে ব্রহ্মা মকম্মাৎ 

করিলা মানৰ-চিত্তে ঠচ ঠন্ক-প্রভাত, 
'আদিন্যই সেই প্রাণী নবস্র্য্যোদয় 

যে ভাবে দেখিলা, দৈত্য সেই ভাব হয়, 
সংজ্ঞা নাই, চিন্তা নাই, নাহি আত্মজ্ঞান, 
চক্ষুতেই গত যেন চৈতন্য পরাণ ! 
প্রহরেক কাল হেন স্তম্ভিত থাকিয়া ;-- 

চপলারে জিজ্ঞাসিল ভাবির চিত্তিয়া-_. 
«পুরন্নব্র-ভাধ্য। শচী এই কি ইন্দ্রাণী ?” 
চপল। কঠিলা--“এই ত্রিদিবের রাণী ॥” 
ভাবিতে লাগিল মনে ভীষণ[ুতখন, 
“সত্যই স্বর্গের রাণী ইন্দ্রাণী এ জন। 
কোথায় এন্দিলা--বুঝি দাসীর সে দাসী। 
তুলনায় নূহ এর চিতে হেন বাসি। 
/ধন্ট সুরপতি ইন্দ্র ! এ অরুণ যার 
চিরোদিতত্রগৃহমাঝে ঘুচায়ে অশাধার | 
নান! চিন্ত' এইরূপ করে মনে মনে, 
না বুঝে স্বরগে শচী লইবে কেমনে ; 
অচল নিরখি যার বদন-প্রভায় 

পরশে কেমনে তায় ভাবিষ্কা না পাক; 

বিষম বিপদ ভাবে, উভয় সঙ্কট, 
ভাবিল৷ সে কার্যাসিদ্ধি অসাধ্য দুর্ঘট; 

অনেক টিত্তিয়!, স্থির নারিপা করিত, 
কিরূপে লইবে শচী ছমরাঁবতীতে। 

হেনকালে ইতস্তত: ভ্রমিতে ভ্রমিতে 
জয়ন্ত ভীবণে দূরে পাইল! দেখিতে ॥ 
“আরে রে কপট টৈচ্য!” বপিয়া তখন, 
ধাইলা তুলিয়া খড়গ, যেন হুতাশন। 
কহিল ভীষণে চাহি কৃটদৃষ্টি ধরি, 
ক্ষণকাল খড়গ শৃন্তে সংবধণ করি-_ 
“চল্ এ কানন-বহিভাগে শীস্্র চল্, . 
জননীর বাসতৃমি নহে যুদ্ধস্থল। 
নহে বৈধ স্ত্ীজাতির সম্মুখে সমর) 
চল্ এ উদ্যান হাড় পাষগু বর্বর |” 

জয়ন্তে দেখিবামাত্র চিন্তা গেল দুর, 

ধরিল বিকট-মুর্তঁ ভীষণ অসুর । 
গর্জিল দিংহের নাদে শেল ধরি করেঃ 
ঘুরায় শুন্তেতে ঘন মেঘের ঘর্ধরে । 
না ছাড়িল শেপ শীত্ব বাসব-নন্দন, 
“জননি, অন্তর হও” বলিয়। তখন 
বেগে হেলাইয়া খড়গ ভীষণ গঞ্জিয়া, 
পড়িল বিদ্যুৎ যেন নিকটে আসিয়া ) 

শূন্যে খেলাইয়৷ অনি বিজলী আকার, 
চকিতে স্বন্ধের মূল করিল প্রহার । 
বিচ্ছিত্র হইয়া মুণ্ড পড়িল অন্তরে, 
ঘোর শবে পড়ে গানত্র ভূতল-উপরে। 

শাঁলবুক্ষ পড়ে যেন হইয়। ছেদিত, 
অথব! আগ্রেরশঙ্গ অগ্নি-বিদারিত | 

শব্দ শুনি ভীষণের সঙ্গী যেই জন 
প্রবেশিল। ভ্রুতগতি, ভেপিয়! কানন । 

দেখিস্বা তাহারে কহে জর়স্ত কর্কশ--. 
“তুই তুচ্ছ, তোরে নাহি.করিব পরশ । 
যারে দাস যা রে ফিরে দৈত্যের নিকট, 
সমাচার দিস্--তার ভীষণ বিকট, 
জয়ন্তের খড়গাঘাতে লুটে ধরাতল । 

অন্য আর যারে ইচ্ছ। পাঠাইতে বল্। 
ভেট দিস্ দৈত্যরাজে--ধর মুণ্ড ধর ।” 
বলিরা নিক্ষেপি মৃণ্ড ফেলিল অন্তর । 
ত্রাসিত, অস্থির দূত বিস্মিত ভাবিষ়া, 

বৃত্রান্থুরে বার্ত। দিতে চলিল ফিরিয়] | 
জয়ন্ত আনন্দচিত্তে, জননী-নকটে-- 
উপস্থিত হল! মাসি এড়ারে সঙ্কটে । 

৯১১ 



৫৬ হেমচন্দ্রের গ্রস্থাবলী। 

ষষ্ঠ সর্গ । 

বেষ্টিয়।ছে ইন্দ্রপুরী দেব-আনীকি নী, 
চৌদিকে বিস্তৃত যেন সাঁগর-সিকতা। ; 
/'যাঁজন যোঙ্গন ব্যাপ্ত, প্রদীপ ভানুতে 
দেবকুল সেইরূপ দিক আচ্ছাদিয়]। 
দূরস্থিত, সঙ্গিহিত যত শৈলরাজি, 
অস্তোদয়-গিরিশৃঙ্গ, প্রভায় উজ্জ্বল; 
(অনস্তের সমুদায় নক্ষত্র বা যথা 
“বিস্তীণ হইয় দীপ্তি ধরে চতুর্দিকে । 
প্রচীরে প্রাচীরে দৈত্য ভীষণদর্শন-_ 

পাষাণ সদৃশ বপুঃ, দীর্ঘ উরন্থানু-- 
নানা অস্ত্র ধরি নিত্য করে পরিক্রম, 
ভীম দর্পে, ভীম তেজে গর্জিরা গঞ্জিিয়া, 
জাগ্রত, স্থসঙ্জ, সদা যুদ্ধের সঙ্জায়, 
ভ্রমে দৈত্য বর্ম বত্মে ম্বর্গ আন্দোলিয়া, 
'আচ্ছাঁদি সথমের অঙ্গ, টবজয়স্ত ঢাঁকি, 

ঘোর শব, সিংহনাদ, অস্তর-বিদাারি । 
অন্্রবৃট্টি, &শলবৃষ্টি, প্রতি অহরহ:, 
অনস্ত আকুল করি উদ্ধ সৈশ্তেতে; 
রাত্রি-দিবা ষেন শূন্যে নিয়ত বর্ষণ, 

বিছ্যাৎমিশ্রিত শিল। দিকে দিকে ব্যাপি। 
ভ্রিদশ-আলয়ে হেন অমর-দানবে 

জলিছে সমরবহ্থি তিত্য অহরহ্ঃ; 
বেষ্টিত অমরীবতী দ্বেব-সনাদলে 
সুদৃঢ়সন্করর উভ দেবতা দছজে । 
অর্ণবের উর্শিরাশি যথ। প্রবাহিত 
অহণিশি, অন্ুক্ষণ, বিরত বিশ্রাম, 
স্রোতম্বতী বিধাবিত নিয়ত যদ্রপ 
ধার। প্রসারিত জল সিচ্কু-অভিমুখে ১ 
সেইরূপ অবিশ্র।ম দানব অমরে। 
হয় যুদ্ধ অহরহঃ, স্বর্গ-বহির্দেশে, 
জয় পরাজয় নিত্য নিত্য অনিশ্চয় - 
দৈত্যের বিজয় কভু, কখন ত্রিদশে। 
সভাসীন বৃত্রান্জর সুমিত্রে সম্ভীষি 
কহিছে গর্জন করি বচন কর্কশ-_ 
পযুদ্ধে নৈল পরাজিত এখন (ও) দেবতা । 
এখনও ম্বরগ বেটি দৈবৃ্ত সকলে। 

সিংহের নিঞয়ে আসি শৃগালের দল 
প্রকাশে বিক্রম হেন নিভয়-হ্বদয় ? 

মন্ত্মাতঙ্গের মুণ্ডে করিয়! আঘাত 

শ্বাপদ বেড়ায় হেন করি আন্ষ:লন ?) 

ধিক আজ ত্য নামে ! হে নৈ1নকগণ ! 

সমরে অমর জ্রস্ত করিল! দানবে। 

কোথা সে সাহস, বীর্য, শোর্য্য, পরাক্রম, 

দনুজ যাহার তেজে চির-রণজয়ী ? 
সসাগর। বসুদ্ধর। যুদ্ধে করি জয়, 

প্রকাশিল1 কতবার অতুল বিক্রম, 
নাহি স্থান বসুধার কোথাও এমন, 
কম্পিত ন! হয় আজি দানবের নামে-- 

পশিল! অমরাবতী জিনিয়া! অবনী, 
বিশ্মিত করিয়া বনুন্ধরাবা সিগণেঃ 
জিনিল স্বরগ যুদ্ধে অদ্ভুত প্রতাপে, 
মহাদভী স্ুরকুগে সমরে লাঞ্ছিয়৷ ; 

(খদাইল দেববৃন্দে পাতালপুরীতে _- 
শশকবৃন্দের মত--দৈত্য-অস্ত্র'ঘাতে 
অচৈতন্ত দেবগণ ব্যাণি যুগ্রকাল 
ছুনিবার ধৈত্যতেজ ন1৷ পারি সহিতে ! 
সেই পরাজিত তিরস্কৃত »রসেন। 
আবার আসিয়া দস্তে পশিল সংগ্রামে 

না পার জিনিতে তায় সুজিষুট হইয়া-_- 

রে ভীরু দানবগণ ! নামৈ কলঙ্কিলা ! 
আপনি যাইব অগ্ত পশিব সমরে 

ঘুচাইব অমরের সমরের সাধ--” 
বলিয়৷ গাঙ্জল! বীর বৃত্র দৈত্যপতি, 
ধরিল1 শিবের শূল সিংহের বিক্রম । 
দেখিয়া আদসিত ধত দানবসোঁনক, 
বুস্রান্থর-আস্ত হোর নিস্তব্ধ সকলে। 

“আন্ রে সে শিবশুল--আন্ রে অমর- 
বিজয়ী ত্রিশুল, যাহা দর মহ 
।শরথে মাতঙ্গুখ যথ! গজপতি 
বিশাল বৃক্ষের কা উপাড়ি শুণ্ডেতে 
তুলিয়া! গগনমার্গে বিশ্ারে যখন, 
স্থ-উচ্চ শঙ্খের নাদে বুংহিত করিয়]। 



বৃত্র-সংহার 

তখন বৃত্রের পুত্র বীর কুদ্রপীড়-_ 
শোভিতমাণি গুচ্ছ কিরীট যাহার, 

অভেছ্য শরীর যার ইন্দ্রান্ত্র ব্যতীত, 
কহিল। পিতার চাহি হয়ে কৃতাঞ্জলি 7 
কহিলা “হে হাত জিষুণ গৈত্যকুলেশ্বর ! 

অভিলাষ নন্দনের নিবোদ চরণে, 

কর অবধান, পিতঃ, পুরাও বাসন।, 
দেহ আজ্ঞা “বামি অগ্য যাই এ সংগ্রামে । 
যশন্বিন। “যদি সকলি আপনি 
মগ্ডিবেন নিজ শিরে, কি উপায়ে তবে 

আত্মজ আমরা তব হব ষশোভাগী ? 
কোন্ কালে আমর! তবে লভিব সুখ্যাতি, 
কীর্তি যাহা বীরলন্ধ বীরের আরাধ্য,-- 
বারের বাঞ্ছিত যশ ত্রতৃবনে যাহা» 
সকলি আপনি পি ৫কল! উপাজঞ্জন, 

কি রাঁখিলে রণকীর্তি মপ্ডিতে তনয়? : 
ভাবিতে ত হয়, তাঁত, ভবিষ্যতে চাহি, 
সম্ততি পিতার নাম রাখিবে কিরূপে? 
জ্বালিল! যে যশোরদীপ, প্রদীপ্ত কেমনে 
রাখিবে তব অঙ্জজগণ অতঃপরে ? 

'জন্ম বৃথা ! কর্ম বৃথা! বৃথা বংশখ্যাতি! 
কীর্তিমান্ জনকের পুত্র হওয়া বৃথা ! 
স্বনামে যদি না ধন্ত হয় সর্বলোকে-_ 
জীবনে জীবন-অন্তে চিরশ্মরণীয়! . 

বিভব, এন্বর্য, পদ, সকপি সেবৃথা!" 
পিতৃভাগ্য য় যদি ভোগ্য তনয়ের ) 
পূজ্য পেই কৌন কালে নহে কোন € 
জলবিশ্ববৎ ক্ষণে ভাসিয়! মিশায় 
বিজয়ী পিতার পুত্র নহিলে বিজদ্গী, ' 
গৌরব, সম্পদ, তেজ নাহি থাকে কিছু, 
ভ্রমিতে পশ্চাতে হয় ফেরুবৃন্দব্ 
দানব অমর যক্ষ মানব ঘ্বৃণিত ! 

স্ুরবৃন্দ পুনর্ববার ফিরিবে এ স্থানে, 
তব বংশজাঁতগণে ভাবি তুচ্ছ কীট; 
না মানিবে কেহ আর বিশ্ব-চরাচরে । 
তেজন্বী দৈত্যের নামে হইয়া শঙ্কিত । 
যশোলিগ্সা কদাচিৎ ভীরুর (ও) অন্তরে 
উদ্দীপ্ত হইয়া তারে করে বীর্যাবান্ 1 
বীরের ন্বর্গ ই যশ যশই জীবন; 
' সে বশে কিন্ীট আজি বাদ্ধিব শিরসে | 

কর অভিষেক, পিতঃ, এ দাসেরে আজ 

সেনাপতি-পদে তব) সমরে নিঃশেষি 
ত্রিংশতত্রিকোটি দেখ, আসিয়া! নিকটে 
ধরিব মস্ভকে সুখে অই পদরেণু। 
জানিবে অনুর স্তুরে-_নহে সে কেবল 
দানব-কুলের চূড়া দানবের পতি, 
অজেয় সংগ্রামে নিভায--অনিবাধ্য বুণে 

অন্ত বীর আছে এক--আত্মজ তাহার ।” 
চাহিয়া সহর্ষচিত্তে পুজ্রের বদনে, 

কিল দন্ুজেশ্বর বৃত্রাস্থর হাসি-_ 
“রুদ্রপীড় ! তব চিত্তে বত অভিলাষ, 
পূর্ণ কর যশোরশ্শি বান্ধিয়া কিরীটে; 
বাসনা! আমার নাই করিতে হরণ 
তোমার সে যশঃ প্রভা, পুজ যশোধর ! 

ভ্রিলোকে হয়েছ ধন্য, আরো ধন্ত হও 
টৈত্যকুল উজলিয়।, দাঁনব-তিলক ] 
তবে যে বৃত্রের চিত্তে সমরের সাধ 
অস্থাপি প্রজ্জল এত, হেতু সে তাহার 
রশোলিক্স। নহে, পুত্র, অন্থ সে লালসা; 
নারি ব্যক্ত করিবারে বাক্য বিচ্কাসিয়া ! 
? অনস্ত-তরঙগময় সাগরগর্জন, 
বেলাগর্ভে দাড়াইলে যথা সুখকর ; 
গভাঁর শর্বরীযষোগে গাঢ় ঘনঘট! | 

বিদ্যুতে বিদীর্ণ হয়, দেখিলে যে সুখ; 
“কিংব। সে গঙ্গোত্রী-পার্খে একাকী ধাড়াযে 
'নিরখি যখন অন্বুরাশি ঘোর নাদে 
স্পড়িছে পর্বতশৃজ আোতে বিলুঠিয়া, 
ধরাধূর ধরাতল করিয়৷ কম্পিত ! 
তখন অস্তবে যথা শরীর পুলকিত, 
দুর্জয় উৎসাহে হয় স্থ বিমিশ্রিত 
সমর-তরঙ্গে পশি, থেলি ঘি সদা, 
সেই স্ুথ চিত মম তয় রে উ্িত। 
সেই সুখ, সেই উৎসাহ, হায় কত কাল 
'না ধরি হদয়ে, জয় শ্বর্গ যে অবধি, 
চিত্তে অবসাদ সদা--কোথাও ন! পাই 
দ্বিতীয় জগৎ যুদ্ধে লভি পুনর্বধার, 
নাহি স্থান ত্রিভুবদে জিনিতে সংগ্রামে, 

ভাবিয়াঃবৃত্রের চিত্তে পড়িয়াছে যল1) 
| দেখ এ ভ্রিশুল-অঙ্গে পড়িক্কাছে যথা 
; সমর-বিরতি-চিহ্ু কলঙ্ক গভীর ! 



'হেমটনের প্র্থাবলী ছেনচলোর 1 

যাও যুদ্ধে তোমা অস্ত করি অভিষেক 
সেনাপতি-পদে, পুত্র, অমর ধ্বংদিতে 
যাও, ষশোবিমণ্ডিত হইয়! খাবার 
এইরূপে আলি পুনঃ হাড়াও সাক্ষাতে |” 

_ ক্ষদ্রপাড় প্রুল্লিত, পিতৃ-পদধূলি 
সাদরে লইলা শিরে শুনিয়া ভারতী । 
এ ভেন সময়ে দূত, টনমিষ হইতে 
প্রত্যগত সভাম্থলে হইল উপনীত । 
দুরে দেখি দৈত্যপতি উৎস্থুক-হৃদয়, 

. কহিল! "সনেশবহ, কি বারতা, কহ? 
কিন্ধপে এ পুরীমধ্যে প্রবেশিলে তুমি ? 
কোণ! ইন্দ্রজার়া শহ্ী, কোথা বা ভীষণ ?” 
আশ্বস্ত হইয়া দূত কিঞ্চিৎ তখন 

কহিতে লাগিলা পুরী-প্রবেশ-উপায়, 
বামুতে চঞ্চল যথা বিশুফ পলাশ? 

রমনা তেমতি ভ্রতা বকম্পিত তার ॥ 
কহিল! "প্রথম যবে আই এ স্থানে, 
স্বর্গ হ'তে বছদুর হিমাচলপথে, 
উত্ত ,জ-পর্ববত-শৃঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ 

হইল আমার দেব-অনাঁকিনী সহ। 
নান! ছল, নানা বেশ, বিবিধ কৌশল, 
আশ্রপ করিয়া পরে হইল অগ্রসর, 
চিনিতে নারিল! কেহ : অতঃপর শেষে 

পুরী-প্রাস্ত ভাগে আসি হৈন্নু উপনীত। 

প্রাচীর-নিকটে গাসি অনেক তিস্তিয়। 
উদয় হইল চিত্তে, জাঁগরিত যেথা 
হুর্য্য আদি দেব ষত নিতা অস্ত্রধারী, 
ভ্রমে নিত্য অবিরত দ্বার নিরখিয়া। 
আঁসম্ন বিপদ চিত্তে হইল উদয়, 
জটিল কৌশল এক, গৃঢ প্রতারণা 
এীজ্জিলার পিতৃ-ভূমি হিমাঁলয়-পারে, 
হয় যুদ্ধ সেইথানে গঙ্ধর্ব-দাঁনবে, 

সেই সম'চার লয়ে ত্বরিত-গমনে 
উজ্জিলা-নিকটে ফাই, পিত্রাদেশে তার, 
ৈত্যকুলেশ্বর বৃত্র মহাবলবান 
সমরে সহায় হন. এ তার প্রার্থনা ।-_ 
এএ প্রস্তাবে দেবগণ শুভ ভাবি মনে 
ক্াদেশ করিল] মোরে পুরী প্রবেশিতে । 
আদেশ পাইবামাজ, পগুরীতে প্রবেশ 
ফিরা প্রস্থুর পদদে আলি উপনীত ।” 

শুনিয়। দূতের বাক্য কহে বৃত্ধান্থর-- 
“এ বারতা,.দুত, তোর অলীক কল্পনা, 
সঙ্গে শচী ইন্দ্রশ্ররিয়া, ভীষণ সংহতি-_ 
শচী কি সেুর্য্য আদি দেবে অবিদ্দিত ?” 
দানবরাজের ষাক্যে দূতের রসনা 
হইল জড়তাপূর্ণ, কম্পবিরহিত--- 
যথ! নব-কিশলয় বরষার নীরে 
আর্ত, বিলম্থিত তরুর শাখায়। 
স্থমিত্র, দানব-মন্ত্রী, কহিলা তখন... 
“দৈত্োশ্বর ! দূত বুঝি চলা অগ্রগামী, 
পশ্চাতে ভীষণ ভাবি আ(ই)সে শচী সহ 
(মঙ্গলবারতা৷ নিত্য তড়িৎ-গমন1।” 
নতমুখ, নিয়দৃষটি, দূত ক্ষুপ্রমতি, 

কহিলা-_“না মন্ত্রি, ব্যর্থ আশ্বাস তোমার 
টনমিষ-অরণ্যে শচী জয়জের সনে 
করিছে নির্ভয়ে বাস-্ভীষন নিহত ।” 
“ভীষণ নিহত !*-__গর্জজিল! দানবপতি | 
"হা (র।.র বালক--জয়স্ত ইন্দ্রের পুত্র; 
আমার সংহতি সাধ বিবাদে একাকী! 
দত্ত তোর এত ?” বলি ছাড়িলা নিশ্বাস 
[“রুদ্রগীড় পুত্র, শুন কহি সে তোমারে,” 

হিল! তনয়ে চাহি, গাঁড় নিরীক্ষণ, 
“যশোলিদ্প। চিত্তে তব অতি বলবতী, 

কর তৃপ্ত, জয়ন্তেরে করিয়া আভতি। 

শচীরে আনিতে চাহ অমরাবতীতে, 
অন্তথা না হয় যেন, যাও ধরাধামে 

শত যোদ্ধ। স্ুসৈনিক বীর-অগ্রগণ্য 
লহ সঙ্গে আচরাৎ পালহ আছেশ।” 

রূতাঞ্জলি হয়ে মন্ত্রী সুমিত্র তখন 

কহিলা,_-“৫দতোন্দ্র, এবে দেব-পদ্ধিবৃত 
বিস্তীর্ণ এ স্বর্গপুরী, কি প্রকারে কহ? 
কুমার ভেদি এ ব্যৃহ হবেন নির্গত ? 
যুদ্ধে পরাজয় যদি দেব-অনীকিনী 
নির্গত হইতে হয় আনিতে শচীরে, 
না বুঝি তবে বা সিদ্ধি সত্বর কিরূপে 
করিবে কুমার, কহ, তব অভিপ্রেত। 
অসংখ্য এ দেব-সেন। ছুর্জয় সংগ্রামে, 

অমর তাহাতে সবে সুদৃঢ-প্রতিজ্ঞ, 
শঙ্কিত নহছেক কেহ অন্ত কাম্মাধাতে, 
মৃর্ছিত না হবে শিব-ত্রিশূল বিনে । 



তবে কি আপনি বুদ্ধে করিবেন গতি ? 
কুষার-সংহতি অদ্য, দানব-ঈশ্বর ? 
বিষুক্ত করিয়া পথ পাঠান যদ্যপি, 
কি প্রকারে পুনঃ হেথা! হবে বা নিবেশ?” 
দৈত্যেশ কহিলা, “মস্ত্রি, সেনাঁপতি-পদে 
বরণ করেছি পত্রে না ধাব আপনি, 
রুদ্রপীড়ে দিব এই ত্রিশূল আমার, 
ফাইবে আসিবে শৃলহস্তে অবারিত ।” 
নিষেধ করিলা মন্ত্রী তেয়াগিতে শুল, 
“পুরী-রক্ষা না হইবে অভাবে তাহার, 
উপস্থিত হয় যদি সম্কট তাদৃশ, 
সমৃ দৈতোর বল হবে নিঃসহায়।” 
জ্রকুটি করিয়া তবে ললাটপ্রদেশে 
স্থাপিয়। অঙ্ভুলিদ্বর, সর্ব প্রকাশিয! 
কহিল! দানবপাত--_৭স্ুমিত্র হে এই-- 
এই ভাগ্য ধতদ্দিন থাকিবে বৃত্রের, 
জগতে কাহার সাধ্য নাহি সে আমায় 
সমরে পরান্ত করে--কিংবা অকুশল ; 
অনুকূল ভাগ্য. যার অসাধ্য কি. তার-- 

ধর রে ত্রিশূল, পুক্র বীর কুত্রপীড় 1» 
রা কহে “মস্ত্রি, কেন ত্রস্ত এত? 
জাঁন নাকি অভেদা এ আমার শরীর ? 
বাসবের অগ্থ ভিন্ন বিদীর্ণ কখন 

না হইবে এই দেহ অন্ধ প্রহরণে |: 
ইন্দ্র নাহি উপস্থিত চিন্তা কর দূর, 
যাইব অমর-বুযুহ ভেদ্িয়। সত্বর 

আসিব আবার বুযুহ ভেদিয়! তেমতি 
শচীরে লইয়া সঙ্গে এ স্থরগপুরে । 
হে তাত, ত্রিশুল রখ, নাহি রুদ্রতেজ 
দেহেতে আমার, উহা নারিব তুলিতে; 
(বীর কতু নাহি রাখে 1নক্ষল আযুধ 
বিব্রত হইতে পশি সংগ্রামের স্থলে ।” 

এইবুপে করিয়। ক্ষান্ত মন্ত্রী, বৃত্রান্থুরে 
শত স্ুসৈনিক দৈত্য সংহতি লইয়া 

অন্ুর-কুমার শীত্ত্র প্রাচীর সন্নিধি 
উপনীত টহল সুখে মুসজ্জিত-বেশে। 
অনুসঙ্গী বীরগণ সহিত মন্্রণা 
করিতে, কহিলা কেহ যুদ্ধ অবিধের, 
কহিল! বা অন্ত কেহ সমর উচিত--- 
রুদ্রপীড় নিপতিত উভর়"সন্কটে। 

নিজ ইচ্ছা বলবতী, বশোলিপ্সা গাড়, 
ঘটনা ঘুর্ঘট আর সুযোগ ঈদ্বশ ; 
যুদ্ধই তাহার ইচ্ছা একান্ত প্রবল, 
ছল কি কৌশল তার নহে অভিপ্রেত। 
নিরুপায় কোন মতে সমরে সম্মত 
না পারি করিতে অন্য সঙ্গিগণে সবে, 
অগত্যা সম্মতি দিল! অবশেষে তবে 

অন্ত কোন সহৃপায় করিতে সুস্থির | 

স্থির টহল অবশেষে কাহার বচনে, 
ভীষণের সহচর দূত যে কৌশলে 
পশিলা নগবীমধ্যে, অবলম্ি তাহা! 
নির্গত হইয়। গতি কর্তব্য টনৈমিষে। 
কল্পন। করিয়া স্থির হারদেশে কোন 

আনি উপনীত ভ্রত-_আসিয় সেখানে 
তৃলিল! প্রাটীর-শিরে নুশুত্র পতাকা, 
দনিবের যুদ্ধ-চিহু শূল-বিরতিত। 
উড়িল কেতন শুভ্র শৃন্টে বিস্তারিত 7 
প্রকাণ্ড অর্পণবপোঁত ছি ড়িয়া। বন্ধন, 

বাদাম উড়িল*যেন আকাশমার্গেতে, 
সমরকেতন অন্ত টহল সন্কৃচিত। 
বাঁজিল সম্ভাব-শঙ্খ দূত কোন জন 
বার্তা লয়ে প্রবেশিলা অমর-শিবিরে 
কহিল সেনানীবর্গে উচ্চ সম্ভাষণে, 

বুত্রাস্ুর ৫দত্যপতি যে হেতু প্রেরিলা 
এজ্দ্রিলার পিতৃরাজ্য হিমালয়পারে, 
গন্ধর্ব-সমরে তার বিপন্ন জনক 
দৈত্যেশ বৃজ্রের ইচ্ছা প্রেরিতে সহায় 

শত যোদ্ধা! সেই স্থানে শীস্র অবিরোধে। 
দেবকুল, তাহে ষদি থাকহ সম্মত, 
সংগ্রামে বিশ্রাম তবে দেহ কিছুকাল, 
বহির্গত হতে তকে দেহ শত যোধেঃ 
এঁকজ্জিলার পিতৃরাজ্যে করিতে প্রস্থান ।” 
বার্তা শুনি দেবপক্ষ সেনাধ্যক্ষগণ--- 

বরুণ, পবন, অগ্নি, ভাক্কর, কুমার” 
মিলিত হইয়! সবে করিল! মন্ত্রণা, 
কি কর্তব্য দানবের এবিধ প্রস্তাবে । 
নিষেধ করিল! পা-_প্রচেত। নুধীর» 
উচিত না হর পথ দিতে মৈভ্যযোধে,..: 
কপট,বঞ্চক, তুর দিতিসুক্কে অতি - 
নহেক উচিত বাক্যে গ্রতায় ভাগে? 



এঁজ্দিলাঁর পিতরাজ্য হতে দূত কেহ 
যদিও আসিয়া থাকে অজ্ঞাতে আমার, 
বিশ্বাদ কি তথাপি সে দূতের বচনে? 
সেখানে থাকিলে পাশী না ভাড়ত তায় ৮ 

স্ুর্যা-অভি প্রায়--“৫দতায যোদ্ধা শত জন 

এন্দ্রিলার পিত্রাণয়ে ষাক অবিরোধে, 
দেব-যোদ্ধা কিন্তু কেহ পশ্চাতে তাদের 

গমন করুক যেন না পারে ফিরিতে ।” 

অগ্নি কহে “দ্বই তুল্য অ।মার নিকটে, 
নিষেধ নাহিক তায় নাহি অনিষেধ, 
সমর দৈত্যের সনে যেইখানে যাক্, 
সম্মুখে পশ্চাতে শক্র কি তাহে প্রভেদ ?” 
সতত অস্থিরচিত্ত পবন চঞ্চল, 
কভু অভিমতে এর, কড়ু অন্যমতে 
অভিমতে দিলা তার-সসদ্দ! অনিশ্চিত-- 
যে কছে যখন মিপে তাহার(ই) সহিত। 

হ্খজ্ছের স্থাবলা। 

মহাঁসেন, সেনাপতি, সকলের শেষে 

কহিল! পার্জ তীপুত্র--বিপক্ষে তুর্ব্বল 
করাই কর্তব্য কাঁধ্য যুদ্ধের বিধানে; 
দৈত্যের প্রস্তাব দেবপক্ষে শ্রেয়স্কর | 

স্বর্গ ছাড়ি মহাযোদ্ধা বীব শত জন 
ধরাতে করিলে গতি দেবেরই মনক্গল, 

হীনবল হবে পুরী রক্ষক বিভনে, 
শ্রেয়:কল্প ছাড়িবারে অভিপ্রেত চার” 
সেনাপতি-বাক্যে অন্ত দেবতা সকলে, 

সম্মত হইলা-ধীর প্রচেত! ব্যতীত; 
বার্তী লয়ে বার্কাবহ প্রবেশি নগরে 

রুদ্রপীড়-সঙ্গিধানে নিবেদিল ক্রুত। 
মাহর্য হৈল সনে 3 টদত্য-যোধ শত 

নিক্ষান্ত হইল! শীঘ্র ছাড়িয়া অমরা, 
আহলারদে করিল। গতি পৃথিবী উদ্দেশে, 
টনৈমিষ-অরণ্যে যথা শচী-নিবসতি । 

সগ্তম সর্গ। 

হেথা স্ুরপতি ইন্দ্র স্বমেরু-শিখরে 
চাহিল। বিশ্ময়ে যেন, নিরখি নৃতন 
গগন ভূতল মৃ্তি বিশ্ব অবয়ব । 
কহিলা বাসব--“হাঁয়, গত এত কাল! 
যুগাস্তর হৈল যেন হইছে বিশ্বাস ! 
ভাবি যেন পরিচিত পুব্বের জগৎ 

ধরিছে নূতন ভাব ছাড়ি পুরাতন ! 
যেখানে তরুব চিহ্ন আগে নাহি ছিল, 

কুমেক-শরীরে, এবে নিরখি সেখানে 

প্রকাণ্ড প্রসারি শুগ্তে উদ্নত-শিখর 
নিবিড় বিউপপূর্ণ মহীরুহ কত! 
পূর্বেধ হেরিয়াছি যথ। ক্ষৌণী সমতল, 
পর্বত এখন সেথা শৃঙ্গবিমণ্ডিত, 
লতা-গুল্সসমাকীর্ণ শামল সুন্দর, 
বিরাজে গগনমার্গে অঙ্গ প্রসারয়া! 
গভীর সাগর পৃর্ধে ছিল যেইখানে, 
বিস্তীর্ণ এখন সেথা মহা মরুস্থল» 
তরুবারি-বিরহিত তাপদগ্ধ সদা, 

নিরস্তর সমাকীর্ণ বালুকারাশিতে ! 
নক্ষত্র নূতন কত গ্রহ নবোদ্দিত, 
নিরথি অনস্তমাঝে হয়েছে প্রকাশ, 
সুর্ষ্যের মগ্ডলে যেন স্বস্থান-বিচ্যুত, 
অপত্যত বহুদূর অস্তরীক্ষপথে, 
এতকাল টহল গত পূজায় নিয়তি, 
নিয়তি এখন (ও) তুষ্ট না হইল মোরে। 
আদি না হই, কিংবা না পাই সাক্ষাৎ 
না বুঝি কেন বা দৈব এত প্রতিকূল 
আবার পুজিব তারে কল্পাস্ত পুরয়া, 
দেখি প্রতিকূল তিনি হন কত কাল! 

অন্ত চিন্তা, আশা, ইচ্ছা সব পরিহুরি, 
[বৃত্রের বিনাশ কিসে জানিব নিশ্চিত ।” 

এত কহি আয়োজন কৰে পুরন্দর, 

বসিতে পূজায় পুনঃ, নিয়তি তখন 
আবিভূতা হৈল। আসি সম্মুথে তাহার 
পাষাণযৃরতি, দৃষ্টি অতি নির্দয় | 
মাধুর্য্য কি সহ্াদ্যতা। কিংবা দয়াস্লে ” 



বত্রপংছার । ৬৯ 

বদন, শরীর, নেত্র, গাত্র, রি ললাটে, 
ব্যক্ত নহে বিন্দুমাত্র ; নিত্য নিরাক্ষণ 
করতলস্থিত ব্যাপ্ত ভবিতব্য-পটে । 

অনন্রমানস . দৃষ্টি আলেখ্যের প্রাতি, 
কহিল নীরস বাক্য চাহিয়া বাসবে-- 

“কেন ইন্দ্র! নিয়তি-পৃজায় ব্যাপৃত ? 
'নিয়তি নেক তুঈ কিবা রুষ্ট কু; 
অজ্ঞাত নশ ত তুমি স্থ্টি হৈল যবে, 
তদ্রবধি এ আলেখ্য অর্পিল। আমায় 

বিরিঞ্চ কনলাসন, নাহি সাধ্য মম 
ব্যর্থ করি অণুযাত্র ইহার লিখন। 
অন্যথা স্থচ্যগ্রে যদ হয় লিপি এর, 

এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ক্ষণ তিলেক না রবে, 

থণ্ড খণ্ড হবে ধরা শৃঙ্গ জলনিধি, 
বিশাল ৫শলেন্দ্র চূর্ণ হবে তচিরাৎ। 
বিকলাঙ্গ হবে বিশ্ব-_মনুষা, দেবতা, 

চন্দ্র, সৃর্য্য, গ্রহ, তারা, কাল, পরমাণুস্্” 
বিশৃঙ্খল হবে ন্বর্গ, মত্ত, রনাতল, 
ভাগ্যের এ'লিপি যদি তিলার্ধ খণ্ডিত। 

বাসব,আমার পূজা কি হেতু বৃথায়? 
বিবেক হয়েচ হার] পড়িয়া বিপদে, 
(নিশ্মল দেবের চিত্ত অসাধ্য সাধিতে। 

তাই ভ্রান্ত হয়ে চাও অসাধ্য সাধিতে । 
নাহি চাচি, ভাগ্য তব তবিতব্য-লিপি 
খণ্ডন করিতে বিন্দু-বি নর্গ-প্রমাণ ॥* 
কহিল] বাঁপব দুঃখে, “ন। চাহি কদাচ 
অসাধ্য তোমার যাহা আমায় তত, তে; 

কহ শুদ্ধ কি উপায়ে হইবে নিহত 

দৈত্য-কুলপঠি বৃত্র ; কত দিনে পুনঃ 
সুরবৃন্দ সহ ইন্দ্র স্বর্গে প্রবেশিবে, 
কত দিনে পূর্ণ হ'ব দেবের দুর্গতি ?” 
নিয়তি কহিলাঁ, “ইন্তর, কি উপায়ে হত 

হইবে দানবরাঁজ, কহিতে সে পারি, 
কহিতে উচিত কিন্ত নহে সে আমার; 
তুমি ন। হইলে অন্তে জানিত না কিছু । 
তুমি ন্ুরপতি ইন্দ্র--তোমায় কিঞ্চিৎ 
ভবিতব্য গুঢ় লিপি করি প্রকটন ; 
্ন্মার দিবার অস্তে বৃত্রের বিনাশ 
জানিবে বিশেষ তথ্য যাও শিব-পাশে 1 

এত কহি অন্তহিত হইল! নিষতি। 

বাসব'সহর্ষচিত্ চিস্তি ক্ষণকাল, 
ভাগ্যের ভারতী চিত্তে আন্দোলিয়! সুখে, 

অচির?ৎ স্বপ্রদেবে করিল! স্মরণ । 
কহিলা,_-“হে দেবদূত, স্থললোশ বহ, 
তোমার বারতা নিতা ম্ঙগলদাদ্িনী, 
শীত্ব বাও দেবগণ এখন যেখানে, 
কহ গে তাদের, দূত, এই ্থবারতা ; 

কুমেরু-পর্বতে ইন্দ্র পূজা সাঙ্গ করি 
ধ্যান ভার্গি এত দিনে হইল জাগ্রত, 
নিক্সতি প্রসন্ন তারে হইল। সাক্ষাৎ, 
করিলা বিদিত বুত্র-বিনাশ যেরপে। 
কৈলাসে ধূঙ্্টি-পা1শে করিলে গমন, 
কহিবেন বিশেষ দেব শুলপাণি, 
ভবিতব্য-লিপি যথা, বুজ্রের বিনাশ 

ব্রহ্মার দিবার শেষে, ভাগ্যের ভারতী 
নিয়তি-আদেশে এবে কৈলাস-ভূবানে 
জানিতে বিশেষ তথ্য পিনাকী-নিকটে, 
গতি মম; পুনর্ধার লভি শিবাদেশ, 
জঅচিরাৎ সুরবৃন্দ সংহতি মিলিব।”* 
বলিয়া চলিল] ইন্দ্র শিবের আলয়ে। 
খপন, বাসব-বাক্যে ্বর্গ-অভিমুথে 
দেখগণ সমুদ্দেশ্টে করিল! গমন, 

বাসবের সমাচার করিতে ঘোষণ!। 
সেখানে আদিতাগণ বসি নানা স্থানে. 
বিতণ্ডা করিছে নানা উৎসুক অস্তর,, 
কি উদ্দেশে বৃত্রাস্্রর নন্দন আপন, 
টসনিক সংহতি শত মর্তো পাঠাইলা। 
শক্রপক্ষে, গ্রত্যাশারে যাইতে আদেশ 
কেহ ব! উচিত কহে, কেহ শন্থচিত; 

অলীক কথনে দৈত্য ছলিপা অমরে, 
কেহ বা সংশয়যুক্ত কেহ দ্বিধাহীন। 

প্রচেতা চিন্তায় মগ্ন ভাবি কিছুকাল, 
অনুভব টৈকলা শেষে টৈত্য-অভিপ্রেত, 
শচার প্রবাস মর্ত্যে ইন্দ্র কৃুমেরতে, 
তথ্য পেয়ে গেল! কোন অনর্থ সাধিতে 
এরূপ সংশগ্ন ভাবি প্রচেতা তখন, 

প্রকাশিল! দেবগণে ছ্িরা আপনার ; 
কেহ ঠকলা গ্রহ তান কেহ ন। শুনিলা, 
মতামত নানামত প্রচেতা-বচনে। 

দেব-৫সনাপতি স্বন্দ পার্ধতী-নন্দন, 



কহিল1 তখন-_“বুথ তর্ক কেন এত? 
যাঁক্ মর্থ্যে দূত কোন, আন্ুক জানিয়। 
সমর যথার্থ কি না গন্ধর্ব-দানরে। 
সমাচার পেয়ে পরে কর্তব্য-বিধান 
য। হয় হহবে শেষ, দূত কেহ যাক্।” 

' কহিল গ্রচেতা--- 

“কিন্তু অবসর পেয়ে 

ঘটায় উৎপাত যি, কি উপায় তবে ?” 

উগ্রমূর্তি অগ্নি ক্রোধে উদ্যত তখনি 
যাইতে বন্তুধা-মাঝে শক্র সংহারিতে, 
মন্ত্রণায় কালক্ষয়, সর্ধবকর্ম্নে ক্ষতি, 

একাকী যাইবে মর্ধ্যে সদর্পে কহিলা। 
তখন কহিলা সূর্ধ্য -_“বিপদ্-যগ্যপি 
ঘটে কোন দেবে মর্ত্যে, তখনি স্মরণ 
করিবে সে অন্য দেবে মানসে ডাকিয়া, 
দূত মাত্র একজন প্রেরণ উচিত।” 

হেন আন্দোলন হয় দেবগণ-মাঝে, 
হেনকালে ইন্্র-দূত শুভবার্ভাবহু 
স্বপন আইলা সেথ। ; শীত্রতর অতি 
একত্র হইল! তথা আদিতেয়গণ। 

হেমচন্দ্রেয় গ্রস্থাবলী | 

সহর্যবদনে দূত অমরবৃন্দেরে 
সম্তাষি, কহিল! আজ্ঞ। বানবের বথা, 
কহিল।-_-“আমারে ইন্জ্র শীত্র পাঠাইল। 
শুনাইতে দেবগণে এ শুভ-বার তা )-- 
“কুমেরু-পর্বতে ইন্দ্র পূজা সাঙ্গ করি, 
ধ্যান ভাঙ্গি এতদিনে হইল! জাগ্রত, 
নিয়তি প্রসন্ন তারে হইল! সাক্ষাৎ, 
করিল বিদিত বুত্র-বিনাশ-উপায়। 

কৈলাসে ধৃঙ্ছটি-পাশে করিলে গমন, 
কহিবেন সবিশেষ দেব শূলপাণি, 
ভবিতব্য গৃঢ়-লিপি, বৃত্রের নিধন 
ব্রহ্মার দিবার অন্তে_-ভাগ্যের ভারতী ।, 
নিয়্তি-মদেশে এবে কৈলাস-ভূবনে, 
জানিতে বিশেষ তথ্য পিনাকীর পাশে 
গতি তার; পুনর্ধার জানি সমুদয়, 
অচিরাৎ স্ুরবুন্দে দিবেন সাক্ষাৎ ।” 
দুতের বচনে মহানন। দেবগণে 
মহাদভে পুনরায় সংগ্রামে সাজিল) 
পুনরায় টৈত্যকুল প্রাচীর-শিখরে 
তুলিল পতাকা শিব-ত্রিশূল-অস্কিত। 

অষ্টম সর্গ। 

»সজয়ুস্ত-ধাঁম এবে দৈত্যালয় কাছে বসি রতি করেতে ধার 
প্রকোষ্ট-অস্তরে তার, গ্রন্থনরজ্জুর মুল; 

ইন্দুবালী। নীম, রুদ্রপীড়-রাম। অসম্পূর্ণ মান উরুদেশপরে 
নিমগ্ন গাঢ় চিত্ত।য়। রন চারিদিকে আল! ফুল। 

পূর্ণ মধুমাসে পূর্ণ কলেবর অবদ্ধ কুস্তল পড়েছে বদনে 
পূর্ণকান্তি স্থশোভন, ,/ | গ্রীবাতে উরস-পরে, ূ 

যেন কিসলয় চক্র মনোহর . যেন মেঘমালা বায়ুতে চঞ্চল 

তেমতি দেহ-গঠম । .. অর্ধাবৃত শশধরে। 

মধুর লুষম। . অতি মৃদুতর অর্দভঙ্গ স্বর ঘর্ম-বিন্দু ভালে 
সরস শিরীষ ছলে, রতিরে চাহি সুধায়, 

মাধুর-দহরী অঙ্গেতে যেমন “পৃথিবী হইতে * এ অমরাবতী 
.. উছলি উছলি.চলে; কতদিনে আস! যায়? 



বত্র-সংহার। ৬ও 

নৈমিষ-কাননে শটীরে রক্ষিতে “এই অন্বগুলি খুলি কতবার 
আছে কি অমর কেহ? খুলি সেই সায়সন, 

বীর কি সে জন, সমরে নিপুণ, কছিলা “সাজার  বণবেশে তে 
যশম্বী কি রণে তেঁহ?” শিখাব করিতে রণ।, 

"বলিতে বলিতে মণিবন্ধপরে এ কবচ অঙ্গে দিলা কত দিন 
আন্-মন রাখে কর, শিরে এই শিবস্বাঁণ। 

পরথি আয়তি চেতিয়া অমনি কটিবন্ধে কসি দিল! এই অসি 
স্মরে *শিব শিব হর |” হাতে দিলা এই বাণ। 

কন্দর্প-কামিনী কহে *ইন্বালা, অতি প্রিয় তার অস্্ এই সব 
? চিন্তা কেন করম্এত ? আমার সাধের অতি, 
পতি সে তোমাব সমরে পণ্ডিত তার সাধে অঙ্গে ধরি এক দিন 

সাধিবেন অভিপ্রেত। হেরে প্রিয় ফুললমতি। 
সত্বর ফিরিয়া আসিয়া আবার আহা এই ধন্থু চাক পুষ্পমন্ধ! 

মিলিবেন তব সনে, মূনমথ, দিলা তায়। 'বীর-পত্বী হয়ে দাঁনবনন্দিনিঃ ৬) ছল করি কত পুষ্পশর 
এত ভয় কেন_রণে?” ফেলিলা আমার গাঁধ 1 । 

কহে ইন্দুবালা ফেলি গাঢ় শ্বাস এবে শুকাঁয়েছে হয়েছে নিগর্ 
নেত্র আর্দ্র অশ্ুজলে, প্রির়কর কতদিন, ৃঁ 

বীরপত্ী হায় | সবার পৃঁজিতা [না পরশে ইহা। _.._.._ সমর-তরঙ্গে 
সকলে আমায় বলে। রসি 1 রত তিনি অহুদিন। 

পতি যোদ্ধা যার তাহার অন্তরে |সকলি কোমল প্রিরের আমারি 
কত ষে সতত ভয়, সমরে শুধু নিদয়,। :. , 

জানে সে ক'জন ভাবে সেক'জন হেন স্গুকোমল হৃদয় তাহাক 
বীরপত্ী কিসে হয়! কেমনে কঠোর হয়? | 

কতবার কত করেছি নিষেধ [আমিও রমণী, রমণীও শী, 
নাজানিকি যুদ্ধপণ। | তবে তিনি কেন ভায়, 

যশ-তৃষা হায় মিটে নাকিতার না করিয়া দয়া তইয়া নিঠুর 
ধশকি স্বাদ এমন? ধরিতে গেলা ধরায়? 

পল অন্থপল ". মমচিতে ভয় কিহবে শচীর পতি কাছে নাই 
সতত অন্তরে দহিঃ মহাবীর পতি মম, 

সে ভয় কি তার না হয় হদয়ে 1আমিও য্ঘাপি : পড়ি সে কখন 
সমরের দাহ সহি ?” বিপদ্দে শচীর সম! 

কহিয়া এতেক উঠি অন্মনে ভাবিতে সে কথ! থাকিয়া এখানে 
অস্থিরচরণে গতি; আমার (ই) হৃদয় কাপে 

ভ্রমে গৃহ-মাঝে গৃভ-সম্জা যত ন জাণি একাকী, গহন কাননে 
নেহারে যতনে অতি। শচী ভাবে কত তাপে! 

“এই জণৃতি-ফুল তার প্রিয় অতি” এন্দ্রিলা-ছুহি৩1 সেবিতে কিছ্করী 
বলি কোন পুষ্প তুলে। স্বর্গে কি ছিল নাকেহ? 

“এই পালক্কেতে বসিবারে সাধ” ব্রদ্ধাও-নশ্বরী দাঁমব-মহিযা 
বলি তাহে £ বসে ভুলে; দাঁসী চাহি ভ্রমে সেহ! 



৬৪ 

আমারে ন! কেন কহিল! মহিষী 
আমি সেবিতাম তায়, 

পুরে ন। কি তার সাধের ভাঙার, 

শচী না সেবিলে পায়? 
কেন আ(ই)ল। দৈত্য এ অমরালয়ে 

রর আছিল আপন দেশ; 
' পরে দিয়! পীড়া লভিয়৷ এ যশ 

কি আঁশ! মিটিবে শেষ? 
যাঁর দিয়া তারে ফিরি বদি দেশে 

ষান পুন টদত্যপতি, 

এ পোড়া আশঙ্ক। এ যন্ত্রণা যত 

তবে সেথাকে না রতি !” 

রতি কহে “আহা ! তুমি ইন্দুবালা 
ূ দানব-কুলের মণি। 
না দেখি শচীরে তাঁর শোকে এত 

বিধুরা হইল! ধনি ! 
দেখিলে তাহারে না জানি সে কিবা 

করিত তোমার চিতে ) 

বুঝি শোঁকভরে ক্ষণমাত্র কাল 
| এই স্থানে ন। থাকিতে । 
সে অঙ্গ-গঠনঃ মুখের সে জ্যোতি 

সেচারু গ্রীবার ভান, 
মহিমজড়িত, সে গুরু চলনি 

সে উরু উরস-স্থান । 
থে দেখেছে কতু চিরদিন তার 

হৃদয়ে খাকরে পশি, 

দেখিল। সে গতি এ পোড়া নয়নে 
পূর্ণিমীর সেই শশী। 

অমরার রাণী ইন্দ্রাণী সে শচী 
তাহারে কিস্করী-বেশে, 

রাখিবে এখানে; রতির অভাগ্যে 
দেখিতে হইল শেষে !” | 

জুকুমীর-মতি কহে ইন্দুবাল৷ 
“হায়, রতি, কি কহিল! 

এ হেন রমারে করিতে কি্করা 
দেত্যেন্ত্রাণী আকাজ্কিলা। 

আমারে লইয়। কন্দর্প-কামিনি, 

চল স পৃথিবী'পর, | 

হইতে দিব না নিদয় এমন 
ধরিব পতির কর; 

 হেষচন্দ্রের গ্রস্থাবলী। 

আমার বিনয়. নারবে ঠেলিতে 
রাখিবে আমার কথা; 

| নারীর বিনয় . পির নিকটে 
কখন নহে অন্গথা। 

এত সাধ তার কৰিবারে রণ 

সে সাধ মিটাব আমি। 
শচীশ্বিনিময়ে থাকি বনবাসে 

ফিরায়ে আনিব স্বামী। 

কি পৌরুষ তাঁর বাড়িবে না! জানি 
রমণীর প্রতি বল ! | 

চল, রতি, চল লইয়া আমারে, 
যাঁব সে অবনীতল |” 

কহে কামপ্রিয়া “টৈত্যকুল-বধুঃ 
তাও কি কখন হয়? 

ভ্রমে চারিদিকে সদা দেব-সেন। 

পুরীতে দানবচয় |” | 
“তবে সে কেমনে যাইবেন তিনি ?1” 

কহে ইন্দুবালা সতী, 
“যাইতে অবশ আছে কোন পথ 

সেই পথে চল, রতি 1” 
ইম্দুবালী-বাক্যে মীনকেতু-জায়৷ 

কহে *শুন, দৈত্যাঙ্গনা | 
যাবে ব্যুহ ভে্দি বীর পতি তব 

তুমি তযুদ্ধ জান ন11” 
না ফুরাতে কথা উঠিয়া শিহরি 

ইন্দুবালা ভ্রতগতি, 

গবাক্ষ-সমীপে আসিয়া আতঙ্কে 
কহে “অই শুন রতি! 

অই বুঝি রণ হয় তার সনে 
শুন অই কোলাহল; 

তুমুল সংগ্রাম স্মর-সহচরি, 
করে দেবানুর-দল। 

নামিতে ধরায় অই কি সে পথ 
অই দিকে ন্মর-সখি? 

অই বুঝি হায় রুদ্রপীড় ধ্বজ 

উড়িছে শৃন্তে নিরখি। 
শৃল-অন্কময় | বিশাল কেতন 

বুঝি ৰা সে হবে অই, 
এতক্ষণে রতি নাজানিকি হ'ল 

কেমনে সুস্থির হই। 
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কিবা সিংহনাদ 
অঠিময় যেন শিলা, 

তাল তাল ভাল কত অস্রাশি 

নভে দেশ আচ্ছাদি লা। 

হান্গ রতি মোরে কে দিবে সংবাদ 
কার সনে এই রণ। 

এইখানে পরি আছেকি আমার 
অনলে দহে যেমন ।” 

কহে কাম-প্রিয়া “অরি ইন্দ্বালা 
কই কোথা রণ কই? 

স্বপনে দেখিছ সমর এ সব 
অন্তরে আকুল হুই। 

আইন শুনিয়া গিয়াছে ধরায় 
* তোমার হৃদযক়নেতা ; 

নাহি কোন ভয় মিছ! এ ভাবনা 

রুদ্রপীভ নাহি সেখা।” 

শুনি চিন্তাবেগ উপশম কিছু 
কহে খেদে ইন্ুবালা, 

না সহিতে প্রচ্যয়-কামিনি 
নিতি নিতি এই জালা! 
কত মরে অহনিশি 
পড়ে কত মহাবীর ) 

তাকুল এইকপে ক্ষয় 
হবে ঝুকি শেষ স্থির । 

হয় অনাথিনী 

কত পিতা পুত্রহীন । 
পড়িয়। সৃচ্ছাতে 

অনুক্ষণ হয় ক্ষীণ ! * 
যুদ্ধেতে কি লাভ যুদ্ধ করে যাবা 

বিচারিয় যদি দেখে 

তবে কি সে কেহ যশের জাকর 

বলিয়া উল্লেখে একে? 

ষানবের কুলে জন্ম হয় মম 
বুঝি অদ্ৃষ্টের £ছলে। 

কাম-সহচরি সত্য তোমা বলি 

সতত অন্তর জলে!” 
“হ।য় ইন্দুবালা তুমি ক্থকোমল 

পারিজাতপুষ্প যেন। 

শুল ভয়ঙ্কর 

1 দেখ না কি কভু 

“বল না ও কথা মন্মথ-প্রেয়রি 
তুমি সেজান নাতায়। 

শৈপ-অঙ্গে কত 

স্বাছ নীরধার] ধায় ॥। ট 
শচীর লাগিয়া না নিন্দিহ তারে 

বীর তিনি রণপ্রিয় ! 
শচীর বেদনা ঘুচাব আপনি; 

ফিরিয়া আসিলে প্রিয় । 

যাব শচী-পাশে করিব শুপ্রায! 
যাতে সাধ দিব আনি), নু 

মহ্ষী-কিস্করী হইতে দিব সি 
কহিন্থ নিশ্চিত বাণী। টু 

*মন্মথরমণি ! নাহি কর খ্যে্ 

যাহ ফিরে নিজবাস, ৃ 
পতির এ দোষ যাকে ভূলে শ 

পাইব সদা গ্রয়াস। 
ভেবেছিন্থ আর গাথিব না 

থাকিবে অমনি টাক, 

এবে গুটাইয়া, আরে! সুযতনে 
গাখিয়। রাখিব মাল।। 

যবে শচী লয়ে ফিরিবেন পতি 
পরাব তাহার গলে, 

পরাব শচীরে মনের আহলাদে 
মুছারে চক্ষুর জলে। 

(পতির মালিন্ত নারী না ঢাকিছে 
(কে ঢাকিবে ভবে আর,” 

বলিয়া, লইয়া কুম্থমের রাশি 
বসিল। গাঁথিতে হার। 

কি মাল! গাঁখিবে ইন্দুবাঁলা তুমি 
কিমালা গীাখিতে জান? 

নিজ হাতে রতি পুষ্প গাধি দিত 
তবু না জুড়াত প্রাণ। 

দেবকনযা ধীরে সেবিত নিয়ত 
স্ুমেরু উজ্জল করি, 

সে জাজ এখানে এন্দ্রিলা সেবিয়া 
রবে দাসীবেশ ধরি ! 

এ দুঃখ তাহার করিবে মোচন 

দিয়া তারে পুষ্প-ছার ? 
ফুলের রঙ্ঈুতে করিলে বন্ধন 

বেদন! নাহি কি তার? 



৬৬ হেমন্তের প্রস্থাবলী। 

আঁর কেন চাও ফুটাতে অঙ্কুর পড়ে বিন্দু বিন্দু 088 
চরণে দলিয়৷ আগে ; ইন্দুবালা গাথে ফুল? 

গ্বানবনন্দিনি জান না সে তৃমি, ভাবিয়া পতিগে ভাবি যুদ্ধভয় 
4 ছুঃখীরে পৃজিলে ল লাগে । চিস্তাতে হয়ে আকুল। 

নগেজী আসিছে আপন আলযে  কুরদী যেমন নি 
7. শৃঙ্খল বধিয়া পায়! ূগরয়ার দুর-রব, 

স্তির কপালে এও সে ঘটিল চকিত চঞ্চল প্রতি পলে পলে 
দেখিতে হইল হায়!" সবত্যু করে অন্থভব; 

বলি বাশ্পাকুল- নয়নে তথনি সেইরূপ ভয়ে চমকি চমকি 
মন্মথস্রমণী চলে, গাথিতে গাঁধিতে চায়, 

উতি-চক্ষু-জল নিরখি ভাসিল ফুলমাবা হাতে ইন্দুবালা রাষ ' 
ইন্দুবাল৷ চক্ষুজলে। রুদ্রপীড়-ভাবনায়। 

নবম লগ। 
০০ 

হেথা দৈত্য শত যো, বন আলোভিত হয়, 
চলে শৃন্তে বিনা বোধ, কীপিয়া অচলচয়, 

উদ্যয়-অচল আদি ভিমাচলস্পথে । শিখরে শিখরে ধরে ধ্বনি অগণন | 
শে পৃঙগে পদক্ষেপ, জয়স্ত শুনে সে রব, 

ক্রমে পথ সংক্ষেপ, শুনয়ে যথা বৃষভ, 
শৈলপথ ছাডি শেষে উরয়ে মরতে । ধাবমান অন্য কোন বুষের গঞ্জন 

নৈমিষে জয়ত্ত লয়ে, অথবা ঝটিকারস্তে, 
শচী অতি ব্যগ্র হয়ে, পক্ষ প্রসারিয়া দণ্ভে, 

জিজ্ঞাসে তনয়ে যত অযরের কথা, শ্রেনপক্ষী শুনে যথা বাষূর স্বনন ; 
“কোথায় দেবতাগণ, অথবা বিদ্যুতাচ্ছন্নঃ 

বাসব মেঘ-বাঁহুন, উচ্ৈঃশ্রব! সুপ্রসন্ন, 
পাতালের সমাচার হ্বর্গের বারতা । শুনি যথা মেঘমন্ত্র গ্রীবা বক্র করে, 

অমর-অঙ্গনাগণ, কিংবা ফণীজ্রের নাদে, 
কোথায় সে এখন ? শুনিয়া যথা আহ্লাদে। 

কত কালে পুনঃ সবে হইবে মিলিত। গরুড় বিশালপক্ষ বিশ্তারে অন্বরে ! 
আখগুল পুনর্বাঁর, শুনিয়া দৈত্য-সংরাব ; 
ধরিয়! কি অস্ত তাঁর জয়ন্ত তেমতি ভাব, 

অথব! কুমের-চুড়ে ধ্যানে ন্রিস্তরিত?” অরণ্য ছাড়িয়া বেগে হইল অগ্রসর ; 
হেনকালে রণশঙ্খ, কালাি সদৃশ অঙ্গে, 

সৃগেন্ত্র-কুতি-আতঙ্ক, কিরণ শত তরজে । 
খঅন্রেক লিংহনাদে পুরিল গমন ) আন্ত, প্রীবা, অসি, বর্ম, করিল ভাম্বয় | 



রুদ্্রপীড়ে কিছুক্ষণ, 
করি ঘূঢ় নিরীক্ষণ, 

কছে, “হে দানবপুত্র, বহুদিন পরে, 

আবার সমর রণে, 
ভেট চল তব সনে, 

টনৈমিষকাননে আজ ধরনী-উপরে | 
ছিল যে দুঃখিত মন 

না পরশি প্রহরণ, 
দানব-সংহতি রণে ক্রীড়ন অভাবে, 

তোমার সহিত ভেটে, 

আজি সেই ছুঃখ মেটে, 
চিরক্ষোভ অয়ন্তের আজি সে জুড়াৰে॥ 

যুঝিতে না লয় চিতে, 
কে আর জানে যুঝিতে ? 

পতঙ্গ সহিত যুদ্ধে নাহি পৃরে আশ; 
হস্তী যদি দত্ত-বলে, 
গিরি-অঙ্গ নাহি দ্বলে, 

অনর্থ তবে সে তার সামর্থ্য-প্রকাশ । 
সুরবৃন্দে বড় লাজ, 
গত যুদ্ধে দল! আজ, 

সে আক্ষেপে মননাধে পূর্ণাহুতি দিব 3 
বাসব-নন্দন বল, 
সুরের রণ-কৌশল, 

ভুলিলা, দানব-স্থত, পুনঃ চেতাইব। 
কুদ্রপীড়, তব সনে, 
স্ুথ বটে বুঝি রণে, 

বীর কিন্ত নহ এবে হয়েছ তস্কর ; 
মনে তাই স্বণা বাসি, 
সমরে তোমারে নাশি, 

সে ন্ুথ এখন আর পাবে না অন্তর । 

এ সব মশক্বৃন্দে, 
কি আর হইবে নিন্দে, 

শলতরু পেলে ছিন্ন কে করে কদলী? 
তোমার সমর-সাধ, 

আমার চিত্ের সাধ, 
ইন্দ্রের বাসনা অদ্য পূরাব সকলি ॥” 

রুদ্রপীড় ক্রোধে হে, 
বাসব-নন্দনে কহে, 

“তুই কি জানিবি বল্, সমরের প্রথা? 

৮ 

, বীবের উচিত ধর, 
বীরের উচিত কর্ণ, 

বৃদ্ধের নন্দনে কত না হবে অন্তথ!। 
সংগ্রামে জিনেছি দ্বর্গ, 

সমৃহ অমরবর্গ, 
এখন সে অতি তুচ্ছ দ্বানবের দাস। 

ইন্দ্রের বনিতা যেই, 
দাসের বনিতা সেই, 

উচিত নহে সে ছাড়ে প্রতৃপত্বী-পাশ 
কিযুদ্ধ আমায় দিবি, 
যুদ্ধ কি তাকি জানিবি, 

জানে সে জনক তোর বাসব কিঞ্চিি। 

জানে সে অমরগণ, 
অন্ুরের কিবা রণ, 

আছিল পাতালে প'ড়ে হারায়ে সংবিৎ 
লজ্জা নাহি চিতে আসে, 
নিন্দা কর হেন ভাষে, 

যে জন ত্রেলোক্যজয়ী বৃঝ্রের কুমার । 
হারায়েছি শত বার, 

হারাইব আরবা র, 
ডুই সে নিলজ্জ বড় ছু'ইবি আবার! 

সেই দীপ্ত হুতাশন, 

ভয়ে যার অবর্শন, 

হয়েছিলি এতকাল হতাশে কোথায়! 

ধর্ অস্ত্র, কর্ রণ, 
বল্ যুদ্ধে সভাষণ, 

সাহস ধরিয়। প্রাণে করিবি কাছায় ?” 
“বৃথা বাক্যে কাল বায়, 

সকলে একত্র আয়,” 
কহিল জয়স্ত, “যুদ্ধ দ্বেখ. রে দানব, 

ধর্ অস্ত্র শত বোধ, 

এথনি পাইবে বোধ, 
বাসবনন্দন তুল্য বিজয়ী বাসব ।” 

বলি কৈল! সিংহনাদ, 

€দত্যের শখ্ধের হাদঃ 

অরণ্য আলোড়ি, শুন্ত করিল বিদার+' 
শতযোছ! একেবানঃ 

কোদণ্ডে দিল টক্কার, 

মেধের নিনাদে খোর ছাড়িল হস্কার। 



হেমচস্ধ্ের গ্রস্থাবলা। 

অন্ত শব্ধ সব ভব, 
দেবদৈত্যে যুদ্ধারনধ, 

ফ্ষেবল তক্কারধবনি বাণের গঙ্জন । 
,, আন্দোলিত হয় সৃষ্টি, 
2. সুরান্ুরে শরবৃষ্টি 

টৈলেতে যেন সদা সংঘর্ষণ ॥ 

' জ্রঘ্ণ, মুষল শল্য, কিল ,১৯ টা 
প্রক্ষে ডন, চক্রে, তল, গএপতাবি- 

মিত্যের নিক্ষিপ্ত অস্ত্র বরিযে করক1। 
জয়স্তের শররাশি, 
চমকে তমসা নাশি, 

ধায় যেন নিক্ষিধ তারকা ॥ 
* কেশরী শার্দ,ল-দল, 
গুনিয়। সে কোলাহল, 

মে ভয়ে ছাঁড়ি বন, পর্বত-গহ্বর। 

বিহঙ্গ জড়ায়ে পাখা, 

ত্রাসেতে ছাড়িয়া শাখা, 
শ্থিদিয়া থসিয়া পড়ে ধরণী-উপর ॥ 

ধূলিতে ধূলিতে ছুন্ন, 
অভেদ নিশি মধ্যান্, 

উদগীরিল বিশ্বস্তর! গর্ভস্থ অনল। 
অন্র-জয়স্ত-ক্ষিণ্ড, 
শেল, শুলঃ শর দীপ্ত, 

খাত-প্রতিঘাতে ছিন্ন হৈল নভংস্থল ॥ 

ধরাতল টলমল» 
নদদীকূল কল কল, 

ডাকিয়৷ ভাঙগিয়। রোধ, করিল প্রান । 
ঘুরিতে লাগিল শ্নঃ 

শৈলকুল হৈল ক্ষুপ্, 
+চুর্ণ-চুর্ণ হয়ে দিগ.দিগন্তে পতন ॥ 

হেন যুদ্ধ দেবাম্ুরে, 

হয় অর্ধ-দিন পুরে, 
তখন জয়স্ত-করতলে দীপ্ত-অসি, 

ছুটে যেন ন্ভম্বৎ 
কিংবা ক্ষিপ্ত গ্রহবৎ, 

পড়িল বেগেতে ধ্দত্য-মগ্ডলী কলসি ॥ 

যথা! সে অতলবাসী, 

তিমি তৃলি জলরাশ 
সাগর আলোড়ি করে পুচ্ছের প্রহর । 

বে যাদঃপতি জলে, 

ভ্রমে ভীম ক্রীভাচ্ছলে, 
উত্ভ ল-পর্ববত-প্রায় দেহের প্রসা ; 

ক্রোশ যুড়ি শুষি বাবি, 
আবার ফেলে উগারি, 

দুর-অস্তরীক্ষে বেগে ছাড়িয়া নিশ্বাস : 
নাসিকায় উৎক্ষেপণ, 

অন্ুরাশি অনুক্ষণ্ঠ 
অস্থির অন্ুুধিপতি ভাবিয়া সন্থাস । 

কিংবা গিরি-শৃঙ্গরাজি, 
মধো যথা তেজে সাজি, 

ক্ষপপ্রভা থেলে রঙ্গে করি ঘোর ঘট।, 

খেলে রঙ্গে ভীমভঙগী, 
শিখর শিখর লঙ্ঘি, 

&েলে শৈলে আঘাতিয়। স্থল তীন্ম-ছট+ 
নিমেষে নিমেষে ভঙ্গ, 

দগ্ধ গিরি-চুডা-অঙগ, 
অদ্রিকুল ভয়াকুল ছাঁডে ঘোঁর রাব। 

বেগে দীপ্ত গিরিকায়, ৮” 
বিছ্যৎ আবাব ধায় 

ছড়ায়ে জলম্ত শিখা উল্লাসিত-ভাব 

জয়স্ত তেমতি বলে, 

দানব-যোদ্ধার দলে, 

রুদ্রপীড সহ দৈত্যবর্গে ভীম দাঁপে 
পূর্ণ দেবদিনমান, 
অত্ভাচলে সূর্য্য যান, 

বিস্মিত দানবগণ অয়স্ত-গুতাঁপে ॥ 

তখন বুঝ্র-তনয়, 
জয়স্তে সম্ভাষি বয়, 

“ক্ষান্ত হও ক্ষণকাল যুদ্ধ পরিহরি | 
তূর্য হের অনস্তগত, 
যুদ্ধ কল! অবিরত, 

দিম করহ এবে, আইল শর্বর। 

প্রভাতে আবার শুন, 

সমরে পশিব পুন, 
না ধরিব প্রহরণ থাকিতে বুজনু ' 

বীরবাক্য স্রনিশ্চয়। 
যুদ্ধে তব পরাজয়, 

নকে যে অধিক, শচী থাকিতে অবনী। 



জয়ন্ত কহিল ভাষ, 
*বথা তব অভিলাষ, 

আমার না হইলে শ্রান্তি, শাস্তি যদিগতব, 
কর হে বিশ্রাম লাভ, 

আমার সমান ভাব, 

দিবস-বুজনী মম তুল্য অনুভব ॥ 

ধর অস্ত্র নাহি ধর, 
এ রজনী দৈতাযবর, 

আমার সমর-বেশ থাকবে এমনি, 
যখন বাসনা হয়, 
গুন হে বৃত্র-তনয়, 

সমরে ডাকিও থাকে না থাকে রজনী ।” 
বলিয়া নৈমিষ-মাঝে, 
আবরিত বৃদ্ধ সাজে, 

বসিলা আসিয়া কোন তরুর তলায়। 
মনে মনে আন্দোলন, 
করে স্থথে অনুক্ষণ, 

দিবার যুদ্ধের কথ! প্রগাচিশ্গায় ॥ 

প্রভাতে আবার রণ, 

চিন্তা! মনে সর্বক্ষণ, 
কত আশ! হদয়েতে তরঙ্গ খেলায়-- 

রুদ্রপীড়-বিনাশন, 
তত্যের দর্প-দমন, 

জননী-বিপদ্-শান্তি খাত অমরায়, 
হিল্লোলে হিল্লোলে আসে; 
কখন বা চত্তে ভাসে, 

পসমর-আশঙ্ক1--পাছে দানব হারায়; 

বৃক্ষকাণ্ডে পৃষ্ঠ দিয়া, 
হস্ত-পদ প্রসারিয়া, 

চিন্তা করে কতক্ষণে রজনী পোহায়॥ 

গাঁট ভাবনায় মগ্ন 

যেন বা সে নিদ্রাচ্ছন্ন। 
বিশ্রান্ত নয়নঘয় মুদ্রিত অলসে । 

পঞ্জের বিচ্ছেদ দিয়া, 
চন্দ্ররশ্মি ুবৈশিয়া, 

স্বছ মৃদু স্বশোভিত ললাট পরশে; 
শচী চপলার সনে, 
আমির অনন্ত মলে, 

£হরে তনয়ের মুখে কোমুরদী-প্রপা । 

ক্ত্র-লংহার | 

, কত চিন্তা ধরে প্রাণে, 
কত আশা মনে মানে, . 

ভাবে যেন সে রজনী না হয় প্রভাত। 
চপলার কানে কানেঃ . 
যুদ্ধ পরনের ব্বনে। 

কহে “সখি, দেখ কিবা হর়েছে, শোকর 
মৃছ রশি ক্লান্ত দেহের 
যেন পড়িয়াছে সেহে, | 

1মন্দার-কুহুমে ষেন চক্্রমা-কিরণ ॥ 

এই সুষমার খেল 
।চাদদেতে চাদের মেলা। 

আহা আজি না দেখিল, সি, পুরদার 
দেখা সে হইবে যবে, 

কছিব তাহারে তবে, 
দেখিলে সে কত তার জুড়াত অন্তর ॥ 

শুনে এ রণ-সংবাদ, 

করিতেন কি আহ্লাদ, 
দিতেন কতই সুথে পুত্রে আলিঙগন। 

আশীর্বাদ করি কত, 
স্গিপ্ধ হয়ে অবিরত, 

করিতেন নহে অই বদন চুম্বন ॥ 

যর্দি থাকিতাম আজ, 
অমর-বুন্দের মাঝ, 

অমরাবতীতে, সখি, ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী। 
আজি কত মছোৎসবে, 

তুষিতাম দেব সবে, 
কতই আনন্দে আজি ভাসিত পরাণী ॥ 

জয়ন্তে করিয়া সঙে 
ভাসিয়া সুখন্তরগে, 

ব্রমিতাম কতই আনন্দে ত্রিতৃবন। 
বিষুওপ্রিয়া কমলারে, 
ঈশান-প্রিয়া উমারে, 

দেখা তাম ইন্দ্রপ্রিয়া শচীর নন্দন | 
এক] যে করিয়৷ রণ 
সহ দৈত্য শত জন; 

দমরে করিল! ক্লান্ত কুত্রপীড় শুরে, 
সে আনন্দে বিসর্জন-_ 
ধরতে নৈমষ-বন-- 

অরণ্যবাসিনী শচী আজি মর্ভ্যপুরে ! 



হেষচজ্রের গ্রস্থাবলা । 

আবার অন্তরে ভয়, 

নাজানি মেকিবা হয়, 
ফালযুদ্ধে, রাত্রি পুনঃ হইলে প্রভাত, 

রুদ্রপীড় মহাবীর, 
জয়ন্ত ক্লাত্ত-শরীর, 

|সন্ুরের অন্ববৃষ্টি যেন উক্কাপান |” 

হইর| বিমর্ষ দুখে, 
চাহি চপলার মুখে, 

+ফেলিয়া নুদীর্থশ্বাস কহে হঞ্জজায়, 
প্তনয়ে স্মরি এখানে, 
শৃঙ্খল বেঁধেছি প্রাণে, 

রে দুরন্ত সম্ভানের মায়া। 

পুভ্র-সুখ যতক্ষণ, 
ন! করিম নিরীক্ষণ, 

সা নব-আলশক্ক। চিত্তে ছিল না তিলেক, 
আগে ন! ভাবিয়া, সখি, 
ও চারু-মুখ নিরখি, 

দিবশ। হয়েছে এবে হারাযে বিবেক ! 
অন্তরে আশঙ্কা! হেন, 
বিপদ নিকট ষেন, 

(লহ আতঙ্কে কেন চিত্ত হেল ভার? 
পু সখি, অন্ত কোন্ দেবে, 

প্বরণ করিব এবে, 
(লহ হইতে যুদ্ধে জয়স্তে আমার ?” 

নিশি-শেষে নিদ্রাভঙ্গে, 
অর্ধা-চেতনের সঙ্গে, 

অহুয়ে মূরলী-ধ্বনি বাজিলে বেসন 
হব সহ মিশাইয়া, 
পরাণেতে জড়াইয়া, 

দাঁত করিয়া চিত পরশে শ্রবণ। 
জয়স্ত-শ্রুতি-কুহরে, 
তেমনি প্রবেশ করে, 

চীর সে সুমধুর 'কামল বচন। 
উন্মীলিত-নেত্রে বনি, 
হেরি অশ্ুপ্রায় শশী, 

ছিল! জননী-পদ করিয়া! ক্নন, 
“প্রভাত হইল নিশি, 
প্রকাশিত পূর্ববদিশি, 

খ মাত চারু কান্তি জরুণের রাগে । 

পুজে আশীর্বাদ কর, 
ন! উঠিতে প্রভাকর, 

প্রবেশি সংগ্রামস্থলে দানবের মাণে ॥ 
শুনি শচী শতবার, 

শিরোস্্রাণ লয়ে তার, 
বতনে অঙ্কেতে পত্রে করিল! ধারণ । 

কহিল “বাছ! জয়ন্ত, 
আশীষ করি অনস্ত, 

চিরজয়ী হও রণে শচীর জীবন || 

কিন্তু গ্রাণে এত ভয়, 
কেন রে হয় উদয়, 

আতঙ্কে কি হেতু এত শরীর অস্থির ! 
যত চাই পূর্বপানে, 
ততই যেন পরাণে, 

অরুপ-কিরণ বিদ্ধে সুপ্রথর তীব্র । 
না! পারি সাহস ধরি, 
নয়ন প্রসার করি, 

যা হেরিতে যাই তাহে আতঙ্ক-উদয়, 
বিবর্ণ যেন মিছির, 
গগন মহী-শরীর, 

সকলি বিবর্ণ হেরি, যেন মসীময় ? 
নিষেষে নিমেষে চিতে» 
ইচ্ছা হয় মির খিতে, 

তোমার বদন আজি ভ্রান্তিতে স্গেমন ! 

কাছে আছ ভাবি এই, 
তাবি পুনঃ কাছে নেই, 

কোল শুন্ঠ হৈল যেন ভাবি বা কখন! 
কখন সে শুনি ভুলে, 
তুমি যেন শ্রুতিমূলে, 

জননি জননি বলি করিছ নিনাদ, 
কেন হেন হয় বল, 
নেত্র-কোণে আসে জল, 

কু ত ছিল না হেন শচার প্রমাদ! 

একাকী যাইবে রণে, 
ছাড়িতে না লয় মনে, 

অন্ত কোন্ দেবে এবে করিব স্মরণ” 
বলিয়া অধিক ন্সেহ, 
ভুজেতে বাদ্ধির়। দেহ, 

হৃদয়ের কাছে আনি কাগিল। ধারণ ॥& 



বৃক্র-সংহার। 

জয়স্ত কহিল «মাঁতঃ, অগ্রসর টহল রণে, 
হবে না বিপৎপাত, রণ-শঙ্খ ধনে খনে, 

শ্বেহেতে ভাবিছ এত। আশঙ্কা বৃখায়। ১১ আবার নিনাদি শৃক্প করিল অস্থির ॥ 
একাকী এ যুদ্ধে যাব, ০১০০৭ দ্বিগুণ বিক্রমে এবে, 

নহে বড় লজ্জা পাব, ১ * দ্বানব আক্রমে দেবে, 
, দেবদৈত্য উপহাস করিবে আমায় । ছাড়িয়া বিকট দর্পে গর্জন ভীষণ ॥। 

বৃত্রস্থতৈ কি ভাবনা, দেবদৈত্যে যুদ্ধারধ, 
আমিও জানি আপনা, আবার তৃবন স্তব্ধ, ৃ 

কালি সে বুঝেছি য্ দৈতে,র বিক্রম | শৃন্তমার্গে অবিরত অস্ত্র-সংঘর্ষণ ॥ 
শ্বরি অন্ত কোন দেবে, আবার কীপিল ধরা, 
জননি না করি এবে, মূর্তি ধরি ভয়ঙ্করা। 

বৃথা কৈশ্ গত কলা যত পরিশ্রম । তৃমূল যুদ্ধ-সন্কুল, ক্ষ জলস্থল। 
দেখ মাতঃ হুর্যোঁদয়, দ্ধ হইল তরুকুল, 
বিলম্ব উচিত নয়,» বিচ্ছিন্ন পর্বতমূল, 

বালিয়া বন্দিয়া শচী-যুগল চরণ । ভীষণ কর্কশ বেশে সাজে রণস্থল | 
ুদবস্থানে কৈলা গতি, জয়স্ত দানব-মাকে, 
ইন্দ্রাণী দিলা সম্মতি, যুঝিছে তেষনি সাজে, 

অপাঙ্গে অশ্রর বিশু, আকুল বচন £ যুঝিলা যেমন পূর্ব বিনত-তনয়, 

নিদ্রাভঙ্গে চিন্তান্বিত, গরুধ্মান্ মহাবীর, 
রুদ্রপীড় উৎকন্তি 5, ফণীজ্ে করি অস্থির, 

ডাবিছে কি হবে পুনঃ সমরে সে দিন। প্রবেশি পাতালপুরে তুজঙগ মময়। 
ছিল সে যোদ্ধা শত, চারিদিকে আশীবিব, 
নবতি হইল হত, ফণ! ধরি অহসিশ, 

জীবিত যে কয় জন, শ্রান্থিতে মলিন ॥ গাড় অঙ্ধকাঁরে করে বিকট গর্জন, 
কখন বা ভাবে ভ্রমে, গকুড় ছুর্জয় দ্পে, 
জয়জ্বের পরা ক্রমে, বাঁপটে ঝাপটে সর্পে, 

রুত্রপীড় নাম বুঝি হয় বা নিষ্ষগ প্রসারি বিশীল পক্ষ করায় ঘূর্ণন; 
. ইঞ্-হন্তে হবে নাশ, এনপে পূর্ববাহ্ গত, 

মিথ্যা বুঝি সে বিশ্বাস, জয়ন্ত-শরে নিহত, 

জেতৃ বুঝি নছে তার বাসব কেবল ॥ আবার দানব পঞ্চ পড়িল ভূতলে-. 

এইরূপ চিস্তান্থিত, পড়ে যথা! ধরাধর, 
যুদ্ধসাজে সুসজ্জিত, শৃঙ্গ ভাঙ্গি ভূমিপর, 

প্রতিজা করিছে দৃঢ় স্মরিগ1 শঙ্কর। তৃকম্পনে চলে জল উছলে উছলে। 
হয় মৃত্যু নয় জয়, তখন আক্ুুদ্*-বেশ, 

নহিলে কভু নিশ্চয়, আকুষ্চিত ভুরু-কেশ, 
জ্রিদিবে না যাবে আর বিদারি অন্বর ॥ রুদ্রপীড় মূহূর্েক জয়স্তে নি রখি, 

ভাঁবিতে ভাবিতে চায়, | ভীষণ হস্কার রবে, 
জয়ন্তে দেখিতে পায়, শৃন্েতে তুলিয়া তবে, 

সত্বর লইয়! সঙ্গে দশ দৈত্য বাঁর, প্রকাণ্ড ক্রঘণ এক মুটিতে থমকি ' 



শ. হ্ষচক্েন গরম্থাবলী । 
ঘুরায়ে ঘূরায়ে বেগে, 

ঘোর শব যেন মেঘে, 

ছঞ্জয় প্রচণ্ড তেজে করিল প্রহার । 
না করিতে সংবরণ, 
জয়ন্ত-মঙ্গে পতন, 

হইল প্রকাণ্ড মূর্তি শৈলের আকার | 

না সহি ছুর্বহ ভার, 

অচল বিজলী ভাঁর, 
বিচ্ছিন্ন হইল যেন্,পড়িল তেমন ! 

কিংবা যেন রাশীকৃত, 
চন্দ্ররশ্মি আভা-হৃত, 

খসিয়! পথিবী-অঙ্গে হইল পতন । 

শিরীষকস্ুমক্জর, 
যেন বা অবনীপর, 

পড়িয়া বতিল মহী করিয়া শোভন, 

দেখিতে দেখিতে দ্যুতি, 
ৃ নিমেষে মিশে তেমতি, 

উদ্মেতে অঙ্গারশ্দ প্র মিশায় যেমন ! 

মৃতাহীন দেবকায়া, 
মৃচ্ছাই মৃতার ছায়া, 

' জয়স্তে আচ্ছন্ন করি চেতনা হরিল, 
নিদ্রিত মানব যথা 
নিশ্চল হইল তথা, 

যেগু-ধুসরিত তন্ পড়িয় রহিল 

উল্লাসে দানবদল, 
জয়শব কোলাহল, 

নিনাদে অবনী শূন্য কৈল বিদাঃ 
শিহরে যেমন প্রাণী, 
শববাহী হরিধবনি, 

গভীর নিশীথকালে করিয়া শ্রবণ। 
তেমতি সে ভয়ঙ্কর, 

দানবের ভ়্-শর, 
শুনিয়! শিহরে শচী অস্তরে গীড়িয়া, 

চঞ্চল দামিনী যথা, 
ইন্্রপ্রিয়া৷ বেগে তথা, 

হেরে আসি পুভ্রতন্থ ধবাতে পড়িয়া । 
“হা বৎস জয়স্ত” বল, 
থলিত চরণে চলি, 

ধাইয়। আসিয়া পার্থে ধরিল তনয়; 

কোলেতে করিয়া তনু, 
ছিলাশৃন্ত যেন ধনু, 

বদনে স্থাপিয়া দৃষ্টি স্পন্দভীন হয় । 
না বহে শ্বাস-প্রশ্বাস, 
কণ্ঠে রুদ্ধ গাঁচ ভাষ, 

কঠোর অশ্রর বিন্দু নেত্রে নাহি খসে, 
নয়নে নিবদ্ধ হেন, 
শিশিরেব বিন্দু যেন, 

কমল পলাশে বদ্ধ হিমের পরশে । 

অন্তরে প্রবাহ ধায় 

হ্বদয় ভাঙি.ত চায়, 

নির্গত হইতে নারে সে শোক-নিঝর্র; 
যেন কল কল করি, 

গহবর সলিলে ভরি, 
পর্ধবত-নিঝর ভ্রমে বেষ্টিত প্রস্তর | 

না পড়ে চক্ষেব পাতা, 

যেন ধরাঁতলে গাঁথা, 
মলিন গ্রস্তর-মূর্তি অর্দ-অচেতন ! 

পুত্রতন্ন কোলে ধরি, 
নিরথি নয়ন ভরি, 

হদয়ে শোকেব সিদু হয় বিলোড়ন ! 

যত দেখে পুক্র-মুখ, 
তত বিস্ফারিত বুক, 

ক্রমে তেজোরাশি তত প্রকাশে বদন; 
বারি-ভাশাক্রাস্ত মেঘ, 
ভেদিলে কিরণ-বেগ, 

প্রকাঁশয়ে তুর্ধ্য বথা, দেখিতে তেমন ! 

নিকটে চপলা সখী, 
শচীর মুখ নিরখি, 

স্বভাব উচ্চৈঃন্বরে কাদিতে ন! পায়, 
নয়নে অশ্রর ধার, 

গলিত যেন তুষার, 
বদন উরস বহি দর দর ধাঁয়। 

ভাবে ত্দতান্তত মনে, 
চাহিয়া শচী-বদনে, 

“পরশিতে এ শরাও প্রাণে যেন বাধে; 

ধরিতে না উঠে কর,* 
চরণ হয় অচর,ঃ 

এর চেয়ে নাহি কেন উচ্চঃত্বরে কাথে? 



বুঝি ৰা নিক্ষল যায়, 
জনকের অতি প্রায়, 

লমক্ের এত ক্লেশ এত যে'আয়াস ! 

জরস্ত মমরে হত, 
সুধু সে সুখ্যাতি কত? 

বুঝি পূর্ণ না হইল নিত্-অভিলাঁষ ॥* 

চিন্তা করি ক্ষণ, 

নিকটে ডাকে করাল, . 
অ্ছচর টদত্য এক নিকবন্ধ নাম) 

+*.. চিত্তে নাহি দয়ালেশ, 
খল পামরের শেষ, 

তারে আজ দিল পুরাইতে অনস্কাম। 
উল্লাসে দানব ভ্রুর, 
সর্প ষেন ছাড়ি দূর, 

শচীর পশ্চাতে দ্রত করিয়া! গমন; 
তুজঙ্গ জড়ায় যেন, 
করেতে কুস্তুন হেন, 

জড়ায়ে তৃলিল! «কশে করি আকর্ষণ। 

হায় মৃতঙ্গজ যথা, 

ছি'ড়িয়া ম্বণাল-লতা, 
শুণ্ডেতে ঝুলায়ে তুগে শতদল-থর ; 

দানব-করেতে তথা, 

নিবদ্ধ কুস্তল লতা, 
ছুলিতে লাগিল শৃন্ে শচী-কলেবরা 

করিয়। উল্লাসধ্বনি, 
মৃহর্তে ছাডি এবনী, 

উঠিল অচল-পথে দা-বের দল, 
শিখরে শিখরে পদ, 
এড়ায়ে কন্দর নদ, 

শৃন্তমার্গে চলে দৈতা কাপায়ে অচল। 

সংহতি চলে দপঙ্গা, 

আকাশ করি উজলা, 
কন্দন-নিনাদে পৃরি অন্তরীক্ষদেশ, 

ছাড়িরা উদয়গিরি, 
নান? শৈলশিরে ফিরি, 

শ্বর্গের নিকটে আসি উত্তরিল শেষ। 

কুদ্রপীড় অগ্রসর, 
শছ্খে ঘন ঘন স্বর, 

অমর! কম্পিত করি বাজায় তখন, 

গুনিয়া দস্থজ যত, 
প্রাচীরে প্রাচীরে শত, 

শত কন্ধুনাদ করে নিস্বন ভীধণ। 
সে নাদ পশিল কানে, 
বাজিল শচীর প্রাণে, 

সহয়। ঘুচিল স্তর চেতনা আসিল 

স্বতি-পথে আচন্গিতে, 

উখিত হুইয় চিতে, 
চিস্তা-সরিতের শ্বোত উলি চলিল । 

“কোথায় জয়ন্ত হায়!” 

বলি চারিদিকে চায়, 
*কে করিল শূন্য কোলে, কে হরিল তোরে, 

বিপদে রাখাতি মায়, 
আনিয়! ফেলিলি তায়, 

অকৃল আধারময় শোকসিন্ধ-ঘোরে ! 
কি দেখিতে আসি হেথা, 
হে ইন্দ্র, হূর্যয, প্রচেতা, 

কই কোঁথা আমার সে জিনি পারিজাত, 
জয়ন্ত কুমার কই? 

শচীর নন্দন কই? 

দেবরাজ-পুত্র কই ? হায় রে বিধাতঃ! 

হা! শঙ্কর উমাপতি ! 

ই! বিষু কমলাপতি ! 
হায় গৌরি, হায় রমা, চায় বাপি 

গুফ আজি অক্ম্মাৎ, 

শচীর হৃদি-পারিজাত, 

কি আর দেখাবে শ্বর্গে ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী ! 
এসে" সে দেখিবে এবে, 

দানবের পদ সবে, 

ছুঃখিনী সহায়হীনা শচী ইন্দ্রজায়া! 
কোথায় ত্রিদশকুল ! 
কোথ! আস্ভাশক্কি মূল ! 

“দকুজ-পরশে শচী-কলুধিত-কায়1!” 

বলি কাদে ইন্দপ্রিয়া, 
স্বণাতাপে দগ্ধ হিয়া, 

প্রজলিত শোকানল-শিখায় অস্থির, 
“ছা জয়স্ত"্বলি চায়, 

নাসাপথে বেগে ধায় 

[ওঁত্তপ্ু ভীবণ শ্বাস-প্রশ্বাস গভীর । 



৭8 হেমচন্দ্রের এ্রস্থাবলী। 

বামচক্ষে জলধার-- 

যথা সে ত্রিলোকতার। 
ব্রিপথগ। গঙ্1 যবে বিষ্ণুর চরণে 

বহিল। অনন্ত স্বেদি, 
ব্যোমকেশ-জটা ভেদি, 

বিপুল তরঙ্গে ভাদাইয়া ঈরাবণে ! 
শচীর ক্রন্দন-না্টে 
ব্রিলোকের জীব কাদে, 

ব্যাক্ুলিত কৈলাস, টক, ব্রহ্মপুরী ; 
ব্যাকুলিত রসান“. 

ব্যাকৃলিত অবনীতল, 
শচীর আক্ষেপ ধায় ত্রিজ্গগৎ পূরি। 

বথ। মহাবাত্যা যবে, 

ধ্বনি করে ঘোর রবে, 
: ধন-বেগে ঘন-ধারা, মারুত-গর্জন ; 
কখন বা হয় শা, 

৷: . কখন দাপে ছুর্দীত, 

[ভীষণ প্রচণ্ড বায়, প্রচণ্ড বর্ষণ। 

হেথা কুমেক-টৈল ছাড়িয়া বাসবা 
ইন্দ্রাযুখ অস্্রাদিতে ভয়ে সু স্জিত--- 
বিল ঠকলাসধামে নিয়তি-আদেশে, 
নিত্য বিরাজিত যেথ! উম। উমাপতি। 
ইরঠিতে লাগিলা শূন্টে, নিয়ে ধরাতল--- 
সলধি পর্বত-মাঁল, তরুতে সঙ্জিত-. 
দখাইছে একেবারে আলোখা যেমন 

বভূষিত বেশভৃষা চারু অবয়ব । 
বীলবর্ণ শোভা পূর্ণ বিশাল শরীর 
কান স্থানে প্রকাশিছে শাস্ত জলনিধি ; 
বরণ্যানী শত শত কত শোভাময়, 
-কানথানে বিরাঞ্জিত বিটপমগ্ডলী ॥ 
*ত বেগবত্তী নদী শাখ! প্রসারিয়া 
গাঁলিছে ধরণী-অঙ্গে তরঙ্গ বিমল, 
'্বরিয়া কাঁনন, গিরি, নগরী, জুন্দর 
হন প্রবাহমাল! ছ'প্ত প্রভাকরে। 

শচী কান্দে সেই বেশ, 
শূন্যে আকর্ষিত কেশ 

বৃত্রাস্থর-দূত আসি রুদ্রপীড়ে ক, 
“প্রবেশ অমরাবতী, 

দেখ সে দেব-ছুগতি, 

সমরে অমর সহ দানবের জয় ! 
রুদ্রপীড় দেখে চেয়ে॥ 
আছে শৈলরাজি ছেয়ে, 

চারিদিকে দেব-তনু কিরণ প্রকাশি। 
দিনান্তে নদীর জল, 
ঈষৎ-বায়ু চঞ্চল, 

তাঁহে যেন ভাসিতেছে ভান রশ্িরাশি ( 

দেখিতে দেখিতে চলে, 
বৃত্রাম্থর মভাতলে, 

নিষন্ধর শচীদেহ সেখানে রাখিল। 
শচীমূর্তি দৈত্যপতিঃ 
নেহারি অনন্তগতি, 

চমকি সন্্রমে শীস্্ উঠি দীড়াইল। 

দশম সর্গ। 
তিতির াতহ 

স্তরে স্তরে মেঘাকারে শোভে কোনখানে, 

সজ্জিত শৈলের শ্রেণী কুজ ঝটি-আবৃত, 
ন্রদৃশ্ত ধরণী-অঙ্গে কিব! সুললিত; 
মণ্ডিত শিখর চারু ভানুর ছটায় ! 
হিমাদ্রির উচ্চ শৃজ দূর অন্তরীক্ষে 
দেখিল! কাঞ্চনতুল্য কিরণ-মণ্ডিত, 
দেবগণ লীলাচ্ছলে শিখরে যাহার 
প্রকাশিল! কোন কালে পবিত্র ভারতে--. 

 দেখিল! শৃঙগেতে তার গোমৃখীগহ্বরে 
। ধায় ভাগীরথী- ধারা, দেখিলা নিকটে 
. কালিন্নী-সরিত-ন্লোত বছিছে কল্লোলে, 
_সাজাইতে পুণ্যভূমিঃআধ্্য-প্রিয় দেশ। 
: ক্রমে ব্যোমগর্ভে যত প্রবেশে বাসব, 

স্তরে স্তরে পরস্পরে করি প্রদক্ষিণ 

' নিরখিল। সুসজ্জিত অস্তরীক্ষ-মাঝে 

জ্যোতিঃ-বিমপ্ডিত কোটি গ্রহের উদয় : 



দেখিল! ভ্রমিছে শৃনে শশাঙ্কমণ্ডল 

ধর! সঙ্গে ধরা-মঙ্গ করি প্রদক্ষিণ, 

প্রকাশিয়া চাঁরুদীপ্তি ক্র্বা চারিধারে, 

শীতল কিরণে পূর্ণ করি নভন্তল। 
ভ্রমিছে সে স্ুধাকর পৃথিবী ছাড়িয়া 
আরো দূর শুঙগপথে অত দ্রুতবেগে, 
চক্ত্রমাবেটিত চারি চাক শোভাময়, 
দীপ্ত বৃহস্পতিতনথ ঘেরিয়া ভাস্করে। 

সে সকল দৃবে রাখি গহ শটৈশ্চর, 
ভাতি-উপবীত সঙ্গে চলেছে ছূটিয়া 
ভয়ঙ্কর বেগে শৃন্ত ঘেরিয়া ভাস্করে 

অষ্ট কলানিধি সঙ্গে কি শোভা! সুন্দর |. 
দেখিলা সে কত গ্রহ উপগ্রহ হেন 
অন্তরীক্ষে ভ্রমে সদা নিজ নিগ্ছ পথে 
বিবিধ বরণ-ছট। অঙ্গে প্রকাশিয়া, 
আনন্দিত করি শৃচ্ঠ অপূর্ববধ্বনিতে। 

দেখিতে দেখিতে বেগে চলিলা বাসব 
উ্ধ উর্দা বাযুস্তর করি অতিক্রম-- 
ধরাতল ক্রমে সৃস্ম সুক্াতর অতি 
সুদূর নক্ষত্র তুল্য লাগিল ভাতিতে। 
ক্রমে ক্ষীপ-_লীনপ্রায়-মসীবিন্দুবৎ 
হইল ধরণী-অঙ, বাঁসব ক্রষশঃ 
উঠিতে লাগিল! যত অনন্ত অয়নে, 
চন্্র শুক্র শনৈশ্চর ছাড়ি নিয়দেশ | . 
অদৃশ্ট ধরণী শেষ--বাসব খন 
ছাড়ি স্থদূর নিয়ে এ সৌরজগৎ 
বাযু-বিরহিত ঘোর অনস্তের মাঝে : 
উত্তরিলা আসি ভীম টকলাসপুরীতে । 
শবশূন্, বর্ণশৃন্ত, গ্রশীস্ত, গণ্ভীর, 
ব্যাপৃত সে ব্যোমদেশ,ব্যাস-অস্তহীন] 
বিকীর্ণ তাঁহার মাঝে ছায়ার আকার, 
বনস্ত ব্রন্ষাগ্মৃত্তি কোটি কোটি কত. 
বশ্বপ্রতিবিষ্ব হেন দশ দিক্ যুড়ি | 
বিরাজিছে সে গগনে দেখিলা বাসব--- 
ফুটিতেছে, মিশিতেছে অনস্ত শরীরে; 
ধৃইর্তে মুহূর্তে, কোটি জলবিষ্ববৎ। : 
বসিয়া তাহার মাঝে শস্ত ব্যেমিকেশ 
ষ্ব্য্য-ভূষিত অষ্ট, সংঘর্ত মূরতি, 
প্রকাশিত বক্ত, ভালে প্রগাঢ় ভাবনা 

ওক মনোহর ষেন রজতের গিরি ( 

'ব্বত্র-সংহার। ৮, ৭৫ 

গাঙ্গের সলিল কণ। কণা পরিমাণে 

ঝরিতেছে জটাজুটে--ঝরিছে তেমূতিঃ 
হিমাদ্রি-অচল-অঙ্গে উত্ত ্গ শিখর, 
ধবলগিরিতে যথা হিম-বরিষণে | 
বাঁসিয়া নিমগ্র-চিত্ত গভীর কথনে ; 
গভীর কথনে মগ্র উমা বামদেশে ; 

একে একে বিশ্বনাথ বিশ্ববিষ্ব যত 

দেখায়ে গৌরীরে তত কহেন বুঝায়ে 
কি হেতু হইল স্ব, স্থষ্টি কি প্রকারে, 
পঞ্চভৃত, আত্মা, মনঃ, প্রকূতি প্রথমা, 

পরমাণু, পরমায়ূঃ উৎপত্তি, বিনাশ, 
কাল, পরকাল, ভাগ, বিধি-সংস্থাপনা । 

পুরুষ-গ্রকতিভেদ ঠৈল কিবা হেতু, 
হইল বা কতকাল কিরূপ সে ভেদ, 

ছিল কিংবা নাহি ছিল সে ভেদ আদতে, 

হইবে কি না হইবে পুনঃ সে অভেদ। 
কত কাঁল কোন্ বিশ্ব বিরাজে কি ভাবে, 
টির প্রারস্তে মুর্তি স্থিতি কি প্রকারে ; 
কেন বা জগৎ-গর্তে সকলি অস্থায়ী, 

সদ! পরিবর্তদীল জড় কি চেতন । 

কিরূপে অতুপ স্থষ্টি জীবের অস্কুর 
হইল আদি মূহুর্তে, বিনাশন যবে 
কোথায় কি গাবে রবে পরমাণুকুল ? 
জীবাত্ব! অনিত্য কিবা! নিত্য চিরদিন । 

এই বিশ্ব নুপ্রত্যক্ষ-_-এ দৌর-জগৎ--- 
বর্তমান কত কাল থাকিবে এ আর; 
নরদেহধারী প্রাণী মন্ুজ আখ্যাত 

ধরিবে কি মূর্তি পুনঃ কল্লান্তর পরে । 
পাঁপ পুণ্য কিসে হয়; ছুষ্তৃতি, নুকৃতি, 

অব্বষঃ্ট-অধীনগণে ঘটে কি প্রকারে? 
স্থথ হতে মানবের ছুংখ "পরিমাপ 
গুরুতর কেন এত জগতীমণ্ডলে । 

অন্ত জীব-আত্মা আর নরের আত্মার 

কি ভেদ, কি ভেদ দেব মানবদস্তানে, 
ছুঃখ সুখ ভোগাভোগ, মৃক্তি ধা নির্বাণ 

দেবতা! মানব ঠদতা ভিতরে কি তেদ। 
এইরূপ দেব নর চিন্তার অতীত 

নিগুঢ় তত্ব নির্ণাত করি ব্যোমকেশ 
কহিছেন ভবানীরে ব্রহ্ষাওড দেখায়ে 
গুনিছেন কাত্যাক্সনী চিত্ত প্রস্কল্লিত । 



হেমচন্ত্রের গ্রস্থাবলী। 

এরূপে ব্যাপৃত ৫হমবতী ? মহেশ্বর 
অহা ঘোর শৃন্তগর্ভ কৈলাস-ভিতরে ; 
হেনকালে স্থুরপতি আসিয়া সেথায় 
সন্রমে বন্দিলা উমা উমাপতি হরে। 
বাসবে দেখিয়া! দুর্গা মধুর-বচনে 
কুশল জিজ্ঞাসি তায় কলা সম্ভাষণ, 
জিজ্ঞাসিলা “কি কারণে গত এত কাল, 
না আইল! পুরন্দর টকলাঁসপুরীতে ? 
কি হেতু মলিন দেহ, বদন বিরস ? 
সর্বাঙ্ষ বিমর্ষ শুষ্ক সমাধিতে যেন, 
কিংবা যেন রণস্থলে ছিলে কতকাঁল,__ 
কি বিপদ উপস্থিত আবার ত্রিদিবে ?” 
কহিল! মেঘবাহন-_“হে আগা প্রকুতি, 
ভুলিলা কি সর্বকথা- দেবের দুর্দশা ? 
'ক করিলা বৃত্রান্্ুর মহেশ্বর-বরে, 
কেমনে অমরাবতী জিনিলা প্রতাপে? 
দেবগণ স্বর্গচ্যুত, জ্যেতি:-শৃ্ত দেহ, 
শিবদত মহাশৃল-সমাধাতে তাড়িত, 
প্রাণ পায় কোনমতে পাতালে পশিয়া; 
স্বরভোগ্য ত্বর্গ এবে দৈত্যের আবাস । 
শচী বৈজয়স্তহারা ভ্রমিছে ধরায়, 
অরণ্যে নিবাসে নিত্য অহনিশিকাল; 
অন্ত দেবীগণ যত স্বগচ্যত সবে, 
নাজানি কি ভাবে কোথা আছে লুফাইয়া, 
ত্রিদিব-বিজয়াঁবধি নিয়তি-পৃজায় 
নিমগ্ন ছিলীম আমি কুমের-জঠরে, 
পরাজিত, পরা শ্রিত, শত্র-তিরস্কৃত-_. 
বিপন্ধ ইহার হ'তে কি আর ভবানি? 
ভুলিলা কি মহেশ্বরি, মতেশের মত, 
হরবৃন্দে একেবারে ? ভূলিলা বাঁসবে ? 
ভুলিলী। কি ইন্দ্রাণীরে ? পর্বতনন্দিনি, 
পার্ববতি, ভূলিল] কি গে! পুত্র ফড়াননে 
জানি নাই ভাবি নাই বিপদ্ নৃতন 
হৈল কি ন! উপস্থিত অন্ত রিছু আর--- 
নিয়তি-আদেশে নিত্য অন্তরীক্ষপথে 
চলেছি ক্রমশঃ এই ঠকলাস উদ্দেশে ।” 
ভবানী কহিল! “সত্য ওহে ভগবান্, 
ভ্রাস্ত হয়ে এত দিন তত্বআলাপনে ' 
ছিলম ঈশান সে রত এইরূপে 7 
জান ত আনন্দ কত সে তত্ব শ্রবণে | 

কি কব মৃত্যুপ্রয়ে সদা আশুতোষ, 
যেষাহা বাসন! করে না ভাবি পশ্চাৎ 

দেন তাঁরে অচিরাৎ বর আঁকাতি্িত, 
আপনি নিমগ্ন সদা এই চিস্তাস্থখে । 
এতক্ষণ, উন্ত্র, তুমি উপস্থিত ছেথা, 
কথোপকথন এত তোমায় আমায়, 

হের সে নিবিষ্টচিত্ত তথাপি তেমতি 

উমাঁপতি সমভাব,-_ সংজ্ঞা-বিরহিত 
অমরে যন্ত্রণা এত দিলা বৃত্রাস্থরর ! 
আহা ইন্দ্র, এত কষ্ট ভূঞ্জিল! হে তুমি ! 
শচীর ধরায় বাস অরণ্য-ভিতরে ! 

কর মহা মৃচ্ছণ যাঁতনা-পীড়িত! 
ইন্দ্র, আমি এইক্ষণে কহিব শঙ্করে, 
তার আশীর্বাদ-পুষ্ট দৈতা দুরাচার 
উচ্ছিন্ন করিল স্বর্গ দেবে তিরস্কারি, 
করেন এখনি দৈত্য-নিধন-উপায় ।” 
এত কহি কাত্যায়নী চাহি মহাদেবে। 
কহিলা--”শঙ্কর, হের আইল! বাসব 
কৈলাসতৃবনে, দেব, তোমার আশ্রয়ে, 
তব বরপুষ্ট বৃত্র দৈত্যের পীড়নে। 
হে শুলিন্, সদ] তুমি এরূপে বিভ্রাট, 
ঘটাও অমরবৃন্দে দৈত্য আশ্বাসিয়া, 
দেখ স্বর্গরাজ্য এবে হয় ছারখার--. 
দানব-দৌরাত্যে দেব না পারে তিষিতে। 
মায়া নাই, দয়া নাই, ন্েহ-বিরহিত, 
দেব-দেবীগণে সবে নিক্ষেপি বিপদে, 

ভুলিয়া আপন পুত্র পার্বতীতনয়ে, 
আছ নিত্য এই ধ্যান-ন্ুখে নিমীলিত ! 

র্ক্ষিতে-ন! পার যদি সৃষ্টির নিয়ম, 
আশ তুষ্ট হয়ে তবে কেন দুষ্ট জনে 
বর দিয়! পড় এত বিষম উৎপাত ? 
উমাপতি, কর বৃত্র-নিধন-উপায়।” 
ত্রিপুর-অস্তক শত্তু শিবানীরে চাঁহি 
কহিলা--”হে হৈমবতি, বুত্রের সংহার 
এখন (ও) কি না হইল? পাপিষ্ট দনুজ 
এখন (ও) কি সুরবৃন্দে করে নিপীড়ন? 
রহ গৌরি, ক্ষণকাঁল” বলি চিন্তা করি, 
কহিলেন শুলপাশি-_-“শুন হে 'বাসব, 
ছুঃখ অবসান তব হুইবে সত্বর, 

হর নিখন আদদিবা-অবসানে 



ইন্দ্র কহে--«দেবদেব, জ্ঞানি সে সংবাদ, 
অদৃষ্ট পুজিয়! বহু কষ্টে বহুকাল, 
আদেশে তাহার এবে এসেছি ৫কলাসে, 
বৃত্র-বিনাশের প্রথা জানিতে বিশেষ । 
ইন্দ্রের যাতন!, দেব, পারিবে বুঝিতে, 
বৃত্রভূজদর্পে রণে হয়ে পরাজিত, 
বাসবের বলবীর্ধ্য নহে 'অবিদিত, 
্র্্বক, তোমার আর উমার নিকটে । 

আপন মহিম! ব্যক্ত করিতে আপনি 
ন1পাত্রি-_নাহি স্স্তবে আখগুলে কভু-- 
ত্রিপুরারি, তবু চিত্তশবেদনার বেগ 
দমন করিতে নারি চে তন] থাঁকিতে। 
ছিলাম স্বর্গের পতি সুরেন্দ্র বিখ্যাত, 
অসুরের রণে কু নহে পরাভব, 
আঙ্জি সে ইন্দ্রত্ব মম বৃত্রানুরে দিয়া) 
ভ্রমি হের নানাস্থানে ভিক্ষুক সদৃশ । 
এ কোদও-তেজে দৈত্য না বধেছি কারে, 
বুত্র কি সে অস্ত্রাধাত সহিত আমার ? 
কি কব, করিল যুদ্ধে অজেয় তাহারে, 
আপনি ভ্রিশূল দৈত্যে দিয়া শুলপাণি !” 
কহিতে কহিতে ইন্দ্র কৈলা আকর্ষণ 
ভীমতেজে আপনার ভীষণ কারক; 
ইন্দ্রের পরশে গাঢ চমকে চমকে, 

বলিতে লাগিল তাহে জ্যোতিঃ অপরূপ! 
পামান্ত মানবকুলে বীর যেবা হয়, ] 
নরাতির দস্ত তার চিত্তের গরল ? 

পতঙ্গ-কীটের তুল্য নহে ০স পরাণী, 
'ক্র-নির্ধাতনে মৃত্যু সেও চাহে কতু॥। 
[হাবীর্য্যবান্ ইন্দ্র দেবের প্রধান--- 
স্গুজ-বিজিত হয়ে, হুতি-প্রজ্লিত 

হিতুল্য চিত্ত-তাপে দগ্ধ নিরস্তর, 
দয়ের দীপ্ত জালা বাক্যেতে প্রকাশে । 
।নে উমা, উমাপতি আকুষ্ট হ্হ্রা টি 

ন্ররের কাতর-উক্তি চিত্তে তীব্র বেগ; 
নকালে অকল্মাৎ ব্যোমকেশ-জটা 
বৎ কাপিল শীর্ষে শঙ্করে চেতায়ে। 

সয়া পড়িল ধনু আথগুল-করে, 
মার অশ্রু বিন্দু গণ্ডেতে ঝরিল্, 
হস! উদ্বেগ চিত্তে হইল সবার, 
পদে শ্বরিছে ৫ষন জঙ্কগত কেহ। 

বত্রসংহার। পণ 

জিজ্ঞাসিল মহেশ্বর চাহিয়া উমারে-.” 
«কেন হৈমবতি, হেন হয় অকল্মাৎ ? 
বিপদে ম্মরণ শিবে করিছে কেহ বা? 
সহসা নতুবা! জট1 কাপিছে কি হেতু ?” 
না ফুরাতে শিববাঁক্য কঠ্ি। পার্বধতী- 
«হে উমেশ, শচী আজ করিছে ন্মরণ, 

বিপদে পৃডিস্ুধোর ভোর পীড়নে, 
নৈমিষ হইতে দৈত্য করিছে হরণ।» 
ভবানীর বাক্যারস্ভে দেবেন্দ্র বাসব 
জানিতে পারিয়! সর্ব, ছবড়ি হৃহুষ্কার, 
তুলিয়া কার্মূক শূন্সে-_দিব্য জ্যোতির্শয় 
বর্ণ অভিমুখে শীপ্ হইল! ধাবিত। 
“তিষ্, ইন্দ্র, ক্ষণকাঁল” বলিয়া মহেশ 

হস্ত প্রসারিয়!.তারে কৈল! নিবারণ। 
শিব-করে আকর্ষিত হয়ে আখগুল, 

গর্জিতে লাগিল! যেন ক্রোধিত অর্ণৰ-_- 
'ষবে বাত্যা-উত্তেজিত মেদ্দিনী গ্রাসিয়া, 
ধায় ক্রোধে যাঁদুঃপ্রতি, অবরোধে যদি 

সে বেগ নিবারি অঙ্গে উচ্চ শৈলকুল, 
বেসি চতুর্দিক্ দৃঢ় পাষাণ-ভিত্বিতে। 
গর্জি হেন ক্ষণকাল শাস্তভাব কিছু, 
কহিল! "ধর্জটি, তৃপ্ত নহ কি অগ্যাপি? 
যা ছিল ইন্দ্রের শেষ তাহা ও দনুজে 
সমর্পিলা এত দিনে, মৃত্যুজয়ী দেব? 
পুত্র মৃচ্ছাগত, পত্বী দৈত্য-অপত্ৃত, 
রক্ষ। হেতু যাই তারে করহু নিষেধ? 
বাসন! কি, শিব, তব ইন্দ্রের লাঞ্ছনা 
ন1 থাকিতে বাকি কিছু বৃত্রান্র-কাছে, 
কেন তব হৃষ্টিমাঝে রেখেছ অমর ? 
কেন-এ ব্রহ্ষাণ্ড যত ধিধি-বিরচিত 
নাহি চূর্ণ কর তবে ?-_কেন হে বিধাতঃ, 
করিলে দেবের ্যগ্রি যন্ত্র ভূগিতে ? 
শিবের শিবত্ব শুগু এই কি কারণে? 
অমরে অগ্রীতি সদ! সম্প্রীতি অস্ুরে ? 
এই কি সে সর্বজন-পুজিত শঙ্কর? 
জনের অঙ্গ যার ছিজ-আচরিত ? 

নাহি চাহি কোন ভিক্ষা, নাহি চাহি জানিতে 
বুত্রবধ.কি উপায়ে, ছাড়হ আমায়, 
দেখ পশুপতি এবে কোদণড সহায়ে 
একা ইন্দ্র কি সাঁধিতে পারে দ্বাগর্পরো 1” 



৭৮ হেষচন্দ্রের গ্রস্থাবলী ৷ 

ইন্দ্রের ভৎসন। শুনি ত্রিপুর-অন্তক 
কহিল! আনিতে শূল বীরভদ্রে চাহি, 
কহিল] বানবে, “শান্ত হও, স্ুরপতি, 

শচীর স্মরণে চিত্ত হয়েছে ব্যাকুল। 
এত দর্প দনুজের অমর! হিয়া, 
অমরাবতীর শোভা-_শচী পুলোমূজা_- 
পরশে শরীর তার ?--হা রে বৃত্রান্ুর ! 
শিবের প্রদত্ত বর ঘ্বৃণিত করিলি ?” 
বলিতে বলিতে ক্রোধ হুইল মহেশে, 
ব্হ্মাণ্ডের বিশ্ব যত শূন্তে মিশাইল, 

পরশিল জটাজুট অনস্ত আকাশে, 
গরজিল শিরে গঙ্গ। বিভীষণ নাদে। 
গর্জিজিল! তেমতি যথা হিমাত্রি বিদাৰি 
ভাগীরথী ধায় মর্ত্যে গোমুখী-গহবরে 3 
জলিল ললাট-বন্ছি প্রদীপ্ত শিখায়, 
বহিময় হৈল সেই শুন্তব্যাপী দেশ, 
ধরিল ংহারমুর্তি, রুদ্র ব্যোমকেশ, 
গড্ভিয়া সংহার-শৃল করিয়া! ধারণ, 
তুলিল। বিষাণ তুণ্ডে দীপ্তি শ্বেত-তনূ, 
অনলগমুদ্রে যেন ভাসিল মেনাক। 
ভয়ে পুরন্দর শীন্র সম্মুখ ছাড়িয়া ' 
ঈশানী-পম্চাতে-আসি কৈল] অধিষ্ঠান ; 

দ্র সম্্রাসিত দাড়াইল। দূরে, 
পার্বতী!ঈশানে উচ্চ করিল! সম্ভাষ--- 
“সংবর সংবর, দেব, সংহার-ত্রিশূল, 

না কর বিষাণে ঘোর প্রলয়ের ধ্বনি, 
অকালে হইবে সর্ব স্থষ্টিবিনাশন, 
সংবরণ কর নঘ্ব সংহার-মূরতি 
কি দে!ষ করিল। কহ বিশ্ববাসিগণ ? 

কি দোঁষ করিল? অন্ত প্রাণী যে সকল? . 
কোন্ দোষে দোষী, দেব, দেবতা, মানব, 
এক! বৃত্রে বিনাশিতে বিশ্ব ধ্বংসু কর ? 
কহ ইন্দ্রে বুজনশ-বিধি, ত্রিপুঝাৰি, 
নিক্ষেপে সংহারশুল হুষ্টিনাশ হবে & 

ভবিতব্য-লিপি দেব, না কর থগুন 
'সংবর সংহার-মুর্তি ঈশ উমাপতি !" 
পার্বতী-বাক্যেত রুদ্র ত্যজি উগ্রবে' 

ধরিল1! আবার পূর্ব প্রশাস্ত-মূরতি 
রজতগিরি-সন্িভ ধবল অচল 
ভূষিয়া বরষে যথা হিমানীর কণা । 
সহাত্য-বদনে ইন্দ্রে সম্ভাষি কহিলা- 
“আথগুল, বুত্রবধ অনুচিত মম, 

পার্বতী কহিলা সত্য এ শুল-নিক্ষে৫ 
সমৃহ্ ব্রদ্ধাণ্ড নষ্ট হবে অকম্মা। 

পুরন্দর, ভাগ্যে তার মৃত্যু তব হাতে 

যাও শীঘ্র দধীচি মুনির সন্নিধানে, 
মহাতেজ:পুঞ্জ খষি দেব-উপকারে 

ত্যজিবে আপন দেহ পবি্র-হদয় | 
দধীচির পৃত আস্থ বিশ্বকর্মী-করে 
হইবে অদ্ভূত অস্ত্র অমোঘসন্ধান ; 
সংহার-ত্রিশুল তুল্য তেজঃ সে আমুখে 
প্রলয়বিষাঁণ,শব্দে নিনাদিবে সদা 
অব্যর্থ হবে সে অস্ত্র তীব্র রহিময় 
সর্বন্র সকল কালে সর্বসংহারক । 
ত্রিদিবে ন রবে আর দ্বানব-উৎপাত 
বস্ত্র নামে সেই অস্ত্র হবে অভিহিত ॥ 

ব্রদ্মার দিবার.অস্তে সায়াহ্ে খন 
কুর্ধ্যরথ অস্তাঁচল-চুড়া পরশিবে, 
নিক্ষেপ করিবে তাহা বৃত্র-বক্ষঃস্থলে, 
যাঁও শচী উদ্ধারিতে, সত্ববে বাসব ! 
বদরী-আশ্রমে খধি দধীচি এক্ষণে 
তপশ্ঠা করিছে বিঘু-আরাধন ধরি, 
সেইথানে, সুরপতি ইন্দ্র, কর গতি, 
অস্থি লভি বৃত্রান্থরে বিনাশ বজ্েতে । 

শুনিয়া শঙ্কর-বাক্য সহর্ষ বাসব, 

বিশ্বমীতা উমারে বন্দিয়! ভক্তিভাবে 
বন্দি গাঢ় ভক্তিসহ দেব উমাপতি, 
চলিল! দধীচি-পার্বে শৃন্তেতে মিশায়ে ! 

আরা াাার। ০, আয 



একাদশ সর্গ। 

লমরে অমর পুনঃ হৈল পরাভব, 

অমরাবতীতে দৈত্য করে মহৌোতমব । 

জয়ধ্বনি, কোলাহল, পথে, পথে, পথে, 

ভ্রমিছে দানববুন্দ পূর্ণ-মনোরথে | 
রথবজ সজ্জিত সুনজ্জিত হয়, 

আরূঢ সৈনিকবুন্দ উৎসবে নিরত, 

সমূহ অমর! ব্যাপি ভ্রমে অবিরত। 
পুশপমাল্যে পরিপূর্ণ গৃহ হ্দ্যরাজি) 
বর্জপাশে শোঁভে দিব্য পতাকায় সাজি । 

সিঞ্চিত সুগন্ধি শ্রিপ্ধ বারি পথিকূল। 
চতুষ্পথ পথ উর্ধে বিস্তাসিত ফুল! % 
বাজিছে প্রাচীরে, শৈল-শিখরে শিখরে 

বিজয়ছুন্দুতি, মদৃজলদের স্বরে; 
ভাসিছে আনন্দে দৈত্য-রমণীমণ্ডলী, 
সংগ্রামনিবৃত্ত পুত্র পতি বক্ষে দলি? 
মার্জিত পুম্পের হার গ্রথিত বতনে 
পরাইতে পতি পুত্রে প্রফুল্লিত "মনে; 

মঙ্গল-স্থচন। নাঁন৷ মঙ্গল-বাঁদন ? 
আলয়ে আলয়ে সদা সঙ্গীত নর্তভন। 
পদত্রজে গীতজীবী চিত্ত উৎসাহিত, 
গাইয়। ভ্রমিছে ম্বুখে বিজরসঙ্গীত। 
অসীম আনন্দ মনে, দিতিন্ত্তগণে 

সুখে নিরখিছে আন্ত আশার দর্পণে্ 
সমরে অমরজয়--স্ব্গপুরে শচী 
জড়াইছে চিতে নান! বাসনা বিরচি। 
ছুটিছে দেখিতে শচী দৈত্যবালাগণ, 
বিচলিত কেশ-বেশ শ্থলিত বসন; 
অঞ্চল লুটায় ভূমে কঞ?চুলিকা খসে, ৭. 
৪ ত্যজিয়৷ শ্রোণী নিতন্ঘ পরশে । 
বক্ষ: ছাড়ি ভুজ্শিরে উঠে একাবলী; 
রা চঞ্চল ভয়ে ধরে কেশাবলী; 
বঞ্তীর ছাড়িয়া পে পড়ে ক্ষিতিতলে। 
রণ অলজ-লুণ্ত পৃক্ত রেগুদলে 

াারারাাটি 

ছুটিছে আনন্দনোত ত্রিদিব পৃরিয়1, 
ভ্রমিছে দানববৃন্দ জরধ্বনি দিয়া? 

রুদ্রপীড়-যশোগীত সর্ধব ন-মুখে, 
বৃত্রের বিক্রম সর্বঞ্জণ ভাবে সুখে; 
বৈজয়স্ত-মাঝে এন্ড্িশার নৃত্যাগারে, 

দৈত্যপতি পুতরমুখ আননে নেহারে। 
এন্দ্রিলা বসিয়া বামপার্খে হান্তমুখ । 
শচীর হরণবাপ্র শুনিতে উৎস্থক। 

রুদ্রপীড়ে সম্বোধন করি দৈতারাঁজ, 
কৃহিল। “তনয়, দীপ্ত দৈত্যের সমাজ, 
তোমার যশঃ-প্রভায়, তোমার বিক্রমে 

কিরূপে আনিল1 শচী কহ অন্ুক্রমে।” 

রুদ্রপীড়-_বৃত্রপুত্র-_বাক্য সুবিনীত 
কছিলা পিতারে চাহি “সামান্ত সে পি ত:, 
সামান্ত বারতা তুচ্ছ কহিব কি আর, 
দেখিলাম ্বর্গে আসি যেবা চমৎকারঃ, 
সে কথ! অগ্রেতে, তাত, শুনা ও তনয়ে"** 

নিজশব নিরথি কেন অমর-নিচয়ে ? 
কবে টহল কিবা যুদ্ধ কে যুদ্ধ করিল ? 
কোন্ বীর বাহুবলে বিপক্ষে মথিল? . 
বড়ই রহিন ক্ষোভ-আঁমি সে সমরে 
ন! লভিম্থ কোন যশ যুঝিয়া অরে ।1 
না জানি যে ভাগাধর কত স্ুসৈনিক, 
আমার পূর্বের যশ করিল অলীক। 
কি সামান্ত খ্যাতি লভি অয়স্তে জিনিয়া? 
কিবা কীর্তি করি লাভ, শচীরে আনিয়া! ? 
অস্ত না থাকিত কীর্তি হইত অক্ষয়, 
এ যুদ্ধে অমরবৃন্দে ৫কলে পরাজয় । 
বৃথা সে জল্লন!, তাত, কহিয়া সংবাদ, 
প্রীতি দান ঝর পুত্রে--শুনিতে আহ্লাদ ।” 
রুদ্রগীড়-বাক্যে তবে দনুজের পতি 
কহিলা-_-“তনয়, নাহি হও ক্ষুপ্রমাতি। 
যশোঁভাগ্য বড় তব জানিহ শিশ্চয়, 
ছিলে না এ দেবাসুর-যুদ্ধে সে সময়; 



_'হেমচন্্রের গ্রশ্থাবলী। 
থাঁকিলে সুখ্যাতিভাগ বৃদ্ধি না পাইত, 

- অথবা পূর্বের যশে মালিন্ত ধরিত। 
মহাপরাক্রাস্ত ধত সেনাপতি মম, 

সর্বজনে এ সমরে ঠ5লা অসম্্রম | 
: শুন তবে চিত্তে যদি এতই অ আক্ষেপ, 

সংগ্রামের সমাচার কহি সে সংক্ষেপ। 
নৈমিষ-কাননে গতি করলা যখন, 

কিঞিৎ বিলম্বে তাঁর ষত স্থরগণ 
চারিধাঁরে একেৰারে বিষম সাহসে 

আক্রমণ কৈলা পুরী সহসা হরষে । 
পাইল কি ন! পাইল ইন্দ্র সমাচার, 

কহিতে না পারি, কিন্তু বিক্রম দুর্ববার, 
.পশিতে লাগিল দ্বার করিয়া উচ্ছেদ, 
ন্জ্ঘিহা প্রাচীরচূড়া, ভিত্তি করি ভেদ, 
তিন অহোরাত্র দৃষ্টি-শ্রুতিপথ রোধে, 
অগ্বরে অস্ের দৃষ্টি উভ পক্ষে যোধে। 
দেবতা €দত্যের জান সমরের প্রথা, 
জান ত কি ছুর্ণিবার সং্রুদ্ধ দেবতা, 
৷ টৈশ্বানর অরুণের জাঁন ত প্রতাপ, 
ঈথকে একে যুদ্ধে যদি ধরিল। উত্তাপ; 
'বরুণের তীব্রবেগ, প্রভঞ্জন-বল, 
পার্বতী-পুভ্রের বীর্য সমর-কৌশল, 
অবগত আছ সর্ব ; একত্র সে সবে, 
একেবারে প্রজ্মলিত করিল! আহবে 1-- 
অগ্নি প্রবেশিলা৷ তেজে পশ্চিম-তোরণে, 
হু্ব্য দেখ! দিঙ্স পৃর্ব্বে সহঅ-কিরণে 
5স্ভর-তোরণে দৌহে বরুণ পবন, 

টুরদ্বার লৈল। নিজে পার্ধতী-নন্দন। 
অসংখ্য অমর-টৈন্ত সংহতি সবার 
একেবারে ভেদ কলা পুরীচারিঘার। 
সরাক্রান্ত সেনাধ্যক্ষ বীরবর্গ যত, 
বণক্ষেত্র আচ্ছাদিয়! পড়ে অবিরত, 
ইমুলরণসঙ্কুল উভয় সেনার, 

নরাজয় ৈত্যাদলে জয় দেবতায়। 
বস দুর্ধর্য বেগে একাস্ত অস্থির 
জজ দিলা যুদ্ধ ত্যজি টৈত্যপক্ষ বীর। 
ব্রীমধ্যে প্রবেশিলা আদিত্য সকল, 
বত্্স্ত অসুর-সেনা আতঙ্ষে বিহ্বল। 
খন একাকী যুদ্ধে হইয়া নিয়ত 
বাঁদিতেয়টাঁণে করি পুরী-বহির্গত। 

পূর্বব-রণে ত্রিদশ পলায় রসাতলে, 
এবার রহিল সবে সংগামের স্থলে : 
করিল অদ্ভুত যুদ্ধ অদ্ভুত বিক্রম , 

'সম্প্রহারে আমারও হৈল বহু শ্রম 
তখন সে শিবদত্ত ত্রিশূল-প্রহারে, 
এঁকেবারে বিলুিত কৈহু সবাক।রে। 
দেবের ষে মৃত্যু সবে এবে নে মৃদ্হায়-- 
কত কাল না ভূগিব আর সে জালায় !* 

শুনিতে শুনিতে কদ্রপী ড-সর্ববকায় 
লোমহর্য দেখ! দি উৎসাহ-ছটায় 
বিস্কারিত ন্রে, উরংস্থল বিস্কারিত--» 
গুণ ছিন্ন হেলে যথ ধনুঃ প্রসারিত, 
অথবা ক্রোধিত ফণী যথা ফণা ধরে, 
ব্যালগ্রাহী-কোলাহল শুনিলে অন্তরে-_ 
সেই ভাবৈ রদ্রপীড় চাহিয়! জনকে, 

ছাড়িল নিশ্বাস দীর্ঘ হলকে হলকে। 
কহিলা পহা! পিতঃ, মম না৷ ঘটিল ভাগে, 
বুঝিতে সে দেবা স্থর-যুদ্ধে অনুরাগে ; 
স্থযোগ তাদৃশ আর ঘটন ছর্ষর-. 
চির-আশা এত দিনে হইল অস্তর।” 
বৃজ্াস্থর কহে,"পুত্র, ন1 ভাব বিষাদ, 
কহ এবে শুনি তব টননিষ-সংবাঁদ । 
বহু খ্যাতি কল! লাভ সে কার্ধ্যস্বাধনে,, 
পূরিছে অমর] তব যশের কীর্তনে |” 
পিতার আদেশে রুদ্রপীড় আদি-অস্ত 
প্রকাশ্ করিল! জিনে যেরূপে জয়স্ত ; 
কহিল। জ্দিনিতে যত পাইল আঁয়াস, 
আনিলা ষেরূপে শচী করিলা প্রকাশ । 
শুনিয়া এ্ত্দ্রিল৷ মহা আনন্দে মগন, 
মুখক্রাণ লয়ে শীর্ষ করিল! চুম্বন 7 
কেমন দেখিতে শচী* কিরূপ বরণ, 
কিরূপ আকৃতি, কিবা অঙ্গের গঠন, 
কিরূপ বসন, ভূষা, চলন, কিরূপ, 
কত বয়ঃ কার মত, কিবা তার কূপ 
হাব, ভাব, হাসি, ভঙ্গী, নাসা, ওষাধর,. 
বক্ষ, বাহু,.কটি, উরু, অস্থুলী, নখর, 
দেখিতে কিরপ-সজিজ্ঞাসয়ে শতবার 

জিজ্ঞাসয়ে কেশপাশ ভূরু কি প্রকার 
তিল তিল করি শচীরূপের বর্ণন, 
শতবার শত ছলে করিলা শ্রবণ 



বত্র-সংহার । ৮৯ 

কুদ্রপাড় কহে "শচী অতি রূপবতী, 
বর্ণিতে সে রূপ নাহি আইসে ভারতী, 

রূপ হ*তে গাস্তী্ধ্য গভীর অতিশয়, 
ক্ষণিক আমার (ই) চিত্তে সন্ত্রম উদয় 
বসিল নৈমিবে ষবে পুত্র কোলে করি, 

থিয়া সে মূ চিত্ত উঠিল শিহরি; 
বটে, বটে শচী শক্রর বনিতা, 

খাপি সে মত্ত চিত্তে আছে আভাম্িতা ৷” 
শুনিয়া উৎলে এজ্িলার চিত্তবেগ ॥ 
বদন ঢাকিল যেন ঘোব্রতর মেঘ। 

বহুদিন হ'তে শচী-রূপের গরিমা, 
বহুদিন হতে তার গর্বের মহিমা, 
গুনিত এজিল। পূর্বে কখন কদাচ, 
আঁচে শুনা, অপাচে জানা, কটুতার আচ, 
পরাণে আছিল অগ্রে; গুনিত ভূলিত; 
শচীও না ছিল কাছে ধরাতে থাকিত। 
.এবে নিত্য নিত্য তার শুনি রূপ-গুণ, 

হৃদয়ে জলিল যেন জলস্ত আগুন । 

হিংসার ভাজন যদি থাকে বহুদূরে, 

নিকটে আসিলে তথন । 

অসহ্য হৃদয়ে জ্বলে চিতার দহন । 

আছিল বিশ্বাম অগ্রে, গরবে কেবল, 
শচীর সুখ্যাতি ব্যাপ্ত ভ্রিলোৌকমণ্ডল ) 
সৌরভ যে এত তার মাধুর্য নির্মল, 
না জানিত, এবে শুনি হইল পাগল। 
তাহে পুত্র-মুখে তার রূপের বাখানি-_- 

জলস্ত গরলে যেন পৃরিল পরাণী। 

নুকাইতে ঈর্ধাবেগ না পারিয়া আর, 
তনয়েরে কহে দর্পে নখে ছি*ডি হাঁর--- 

“যে আইসে সেই কহে এমন তেমন, 
রতি কহে নাহি শচীরূপের তুলন । 
সত্যই কি শচী তবে এতই বপসী? 
আমার অঙ্গের বর্ণ তার অঙ্গে মসী? 

আমার এ কেশ, তার কুস্তল-তুলায়, 

চারুতার, মুছতার শুনি লঙ্জ! পায়? 
এ শরারে নাহি তার দেহের গরিম] ? 

এ শরীরে নাহি সেই ঘ্রীবার ভঙ্গিমা? 
জানে না চরণ মম চলন-প্রণালী? 

সিংহীর চলন তার আমি সে শগাজ” ? 

শুন হে দানবপতি, শুন তোষা কহি, 
আর সে তিলার্ধকাল বিলম্ব না সহি, 
এখনি আনহ শচী কিস্করীর বেশে, 
দাড়াক আসিয়! পার্খে, রূপব্যাখ্য! শেষে ; 

রূপ আছেং আছে_ তার, রূপ কেরা চাক্স» 
দেখি আগে কেমন সে চাঁমর ঢ.লায়) 
দেখি আগে হাতে দিয়ে তাঘুল-আধার, 

দেখি সে কেমন জানে অঙ্গের সংস্কার - 

কেমনে পরায় বাঁ, সাজায় ভূষণ, 

জানে কি না ভালরূপে কবরী-রচন) 
জানে যদি ভালমত হাব-ভাব হাস, 

'রাঁথিব নিকটে তারে শিখাবে বিলাস, 

নতুবা যেমন সিংহী-_সিংহীর আচারে 
থাকিবে পিঞবাগারে চ তুষ্পথ-ধাঁরে ১. 
দেখাইতে আছে রূপ, দ্বেখাইবে সবে, 
পাঁবে স্থখ, রূপব্যাখ্য। পথিকের রবে, 
আন তারে, ্দত্যপতি, বিলম্ব না কর, 
মাতুক যে মহোৎনবে সুমেরু-শিখর 
পশ্চাতে চলুক মম শচী গরবিণী, 
হইয়! বসন-ভূষা-তান্ুলবাহিনী ? 
দেখুক দানব:সবে গৌরব কাহার-__ 

পুলোম-ছুহিতা কিবা! টৈত্য-মহ্লারু ? 
শুনিয়া জননী-বাক্য, বিনীত-বচনে 
রুদ্রপীড় কহে, “মাতঃ, কষ্ট কি কারণে 1 
দাসী হতে আসিয়াছে, হইবে সে দাঁসী 

মৃহত্ব হারাও.কেন লদুত-প্রকাশি.?” 
পুত্রের বচনে চাহি ব্যাত্রীর সদৃশ, 

কটাক্ষ করিয়া! কুট, নেত্র অনিমিষ, 

এন্দ্িল৷ কহিলা, “পুত্র, তুমি শি৭ু অতি, 
কি জানিবে আমার এ চিজের যে গতি 

' বামন কি পারে কভু শিখর পরশে? 
গরুড়ের নীড়ে সাধ করে কি বায়সে ? 
নারীমাঝে আমা হ'তে অন্ত বদ্দি কেহ 
অধিক গৌরব ধরে দহে যেন দেহ-_ 
স্বদে জলৈ হলাহল--সে বদি না মম 
কাছে থাকি সেব। করে কিস্করীর সম ; 

গুন কহি এক্িলার সুদৃঢ় বচন-- 
অলক্তে রঞ্জিবে শচী আজি এ চরণ 1” 
ঠকলাসে এক্জিলাবাক্য শুনিল! ঈশানী ;, 
আাউিসাপহা ভাবপিশ। গলা খান্প্জাণা পাবাগতী 



হেমচন্তরের প্রস্থাবলী। 
কহিলা মহেশে, মছেশের ক্রোধানল 
জলিল প্রদীপ্ত করি গগনমণ্ডল, 
বাজিল প্রলর-শূঙ্গ শ্রুতি-বিদারপ; 
বছিল ঘন হুঙ্কারে ভীষণ পবন 
সংহার-ত্রিশূলাকৃতি জোতিঃ বাযুস্তরে 
ত্রমিতে লাগিল দীপ্ত বৈজয়স্তপরে। 
চমকিত ব্যোমমার্গে ভাক্করের রথ ; 
অতল ছাড়িয়া কুর্ম উঠে অদ্রিবৎ; 
বাসুকি গুটায় ফণা, মেদিনী কম্পিত; 
উত্তাল কল্লোলময় সিন্ধু বিধৃনিত ; 
ভয়েতে ভূজঙ্গকুল পাতালে গর্জন ; 
সগ্যোজাত শিশু মাতৃত্তন ছাড়ি রয়, 

বিদীর্ণ বিমানমার্গ গিরিশৃঙ্গ পড়ে? 
তনে জড়ের -গ্রতি, 

রি গতিপ্রাপ্ত জড়ে ; 
টলমল টলমল ত্রিদশ-আলয়, 
মুচ্ছিং ত দেবতা-দেহে চেতন1-উদয় ; 
দোছুল্য সঘনে শুন্য স্থমেরু-শিখর ; 
'(ঘোর-বেগে বৈজয়স্ত কাপে থর থর । 
' এজ্জ্িলার হস্ব হ'তে খিল কঙ্কগ 
 ক্ুদ্রপীড়-অঙে হৈল লোম-হরষণ, 
 নিঃশক্ক বৃত্রের নেত্রে পলক পড়িল, 
দের ক্রোধাগ্ি- -চিহ) 
777 আলিয়া উঠিল ॥ 

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত । 



বত্র-সংহার 
আস স০সসপ্পা স্পা 

ভ্রিভীন্স শতভ ৷ 

দ্বাদশ সর্গ। 

কহ মাতঃ শ্বেতভুজে, ব্বয়ভূনন্দিনি) 
কি হইলা অতঃপর বৈজয়স্তধামে? 
শিবের ক্রোধাগ্সি-শিখা, ব্যাপি ব্যোমদেশ, 
ত্রা্িত করিল! যবে ত্রেলোক্যমণ্ডল। 
কি করিল! বৃত্রান্ুর, কি ভাঁবিয়৷ চিতে, 
শুনিয়া সে ভয়ঙ্কর প্রলয়-বিষুণু ? 
দাঁভিক1 গন্ধর্ব-বাল! টৈত্যন্ত্র-মহিষী, 
সে ঠৈব উৎপাতে কহ, চিত্তে কি ভাবিলা ? 
ইন্দ্রপুরী প্রবেশিয়া গুলোমনন্দিনী 
যাঁপিল৷ কিরূপে কাল রিপু্ল-মাঝে ? 
কি করিল! দেবগণ দানবে দণ্ডিতে ? 
কিরূপে যুঝিল। ত্বর্গ, শচী উদ্ধারিতে? 
কেমনে দেবেন্ত্র ইন্দ্র, অভীষ্ট সাধিতে। 
লভিল দধীচি-অস্থি ? বিশ্বকর্মা তায়, 
কিরূপে গঠিলা বজ ভীম প্রহরণ? 

বধিলা কিরূপে ইন্দ্র বুত্র মহীস্ুরে? 
কহ, মাতঃঃ অমরার কোন্ স্থানে এৰে 
শিবশক্তিধর বৃত্র ?__কি চিস্তা-পীড়িত? 
শৃন্ কেন বৈজয়স্ত-সভাগৃহ আজি ? 
হে দেবি, করিয়! দয়া কহ সে ভারতী । 
উত্তঙ্গ স্বমেরু-শৃঙ্গ উঠেছে যেখানে 
অনস্ত গগনমার্গে--স্বর্গ-শোভ! করি, 

মন্তকে বিশাল শুন্য ধরি যেন সুখে, 
*ছর্ষে হাসিতেছে নিজ সামর্থ্য নিরখ্ 

শূল-হন্তে দৈত্যপতি একাকী সেখানে 
ঈাড়ায়ে ভূধর-অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া, 
এক দৃষ্টি শুন্ধদেশে কটাক্ষ হাঁনিছে-_ 
যেখানে শিবের ক্রোধ-বহ্ছি দেখা দিল ॥ 
অপূর্ব দেখিতে চিত্র ! সুমেরু-অচলে 
তের বিশাল বপুঃ, গিরি ষেন কোন 
অন্ত কোন গিরি-অঙ্গে পড়েছে হেলিয়া, 
পরাক্ষা করিছে শক্তি দেহে কার কত! 
ন্চীমদৃষ্টি, ভয়ানক কুঞ্চিত জ্রভাগ, 
1তিমিরে আচ্ছন্ন মুখ তিন চক্ষু জলে, 
'মেঘেতে আচ্ছন্ন যেন গগন গভীর 
(বিদ্যুতের ছটা! ধরি ! ভাবে বৃত্রান্ুর।- 
শিবের ক্রোধাগ্নি কি এ? শিবের বিষাণ 
গঞ্জিল কি এখানে ব্রলোক্য কাপায়ে? 
জাগাতে নিদ্রিত বৃত্রে--জানাতে তাহারে 
তাহার দিবস-অস্ত 1 কৃতাস্ত-শর্বরী 
'আসিছে তমসা-জালে ঢাকিতে দানবে? 
দর্পে যার প্রকম্পিত পল্পবের প্রায়, 
ভূলোক, ছ্যলোক, শৃন্ত ! তৃজবলে যার 
স্বর্গে মর্ত্যে দৈত্যনাম নিত্য পূজনীয় ! 
,মুণ্ড কাটি করি তপ কত কল্পকাল, 
'গঙ্জাধরে তৃষ্ট করি অভীষ্ট লভিস্থ! 
।সিদ্ধ হৈন্গ শিব-বরে খ্যাতি ভ্রিভুবনে-. 
'সে সৌভাগ্য-শিখ। এবে হবে কি মিরা? 



& হেমচন্দরের গ্রহ্থাবলা ৷ 

পণ্ড শিব-আরাধন] ! সামর্থ্য নিকষ? 
অবিশ্রান্ত রণ-ক্লেশ অশেষ যাতন, 
দুর্বার সংহার-শূল শঙ্কর-অর্পিত, 
সব ব্যর্থ ?--দৈব-বহ্ি ঘোষিল কি ইহা? 
অথবা উন্মত্ত আমি, অলীক আতঙ্কে 
ভ্রান্ত হয়ে ভাবি মনে ?--তবে কি কারণ 
সহসা জ্রিনেত্রে মম পলক পড়িল? 

শিব-ক্রোধানল ভিন্ন বুধ ভীত কিসে ? 
তবে ব! দয়খর্ঘচিত্ত দেব আশুতোষ 

ক্রুদ্ধ হৈলা ইন্দ্রজায়। শচী কারাবাসে ? 
জানাইলা! রোষ তীর--ভক্তপ্রিয় দেব 
জালাইল ক্রোধানল গগনমণ্ডলে 1” 
এত ভাবি, তপতি নিশ্বাসি গভীর 
কটাক্ষ হানিল। তীব্র শৃগ্ঠেতে আবার ; 
নমিল! উদ্দেশে কদ্রে, শিবদত্ত শূলে 
সন্ত্রমে পুজিয়া যত্বে ফিরিলা আলয়ে । 
ইন্দ্রপুরী-দ্বারে দৈত্যা এন্দরিল সুন্দরী, 
ভ্রত টকল। আলিঙ্গন দাঁনবে দেখিয়া, 
সাদর-সম্ভাষ মুখে, নেত্রে প্রেমশিখা, 
যতনে ধরিল। হস্ত অপু!্ত হেলায়ে। 
দৈত্যনাথ চিস্তা-মগ্ন, না কৈল উত্তর। 
চতুরা এন্দ্রিল ভাব বুঝিয়। ভঙ্গীতে, 
ধরিলা গম্ভীর মূর্তি; ধীর পাদক্ষেপে, 
হস্ত ধরি, ধারে ধীরে গৃহে প্রবেশিলা । 
বসাইল রত্বাসনে,__হায়, যে আসনে 
ইন্ত্র, ইন্দ্রজায়। পূর্বের লভিত বিশ্রাম, 
ব্রিদিবে যখন দেব মাঁতিত উৎসবে, 
দৈত্য-রণে জয়ী হয়ে, যত্বে আজি তায 
বসাইল বৃত্রাস্থুরে, গন্ধবর্ব নন্দিনী 
বসিল! নিকটে বার্তা সুধাইল কত; 
'করিল। কতই যত্ব দানবে তুধিতে। 
কুঞজরপালক ষথ। মর্ত করিরাজে 

তোষে নানা শ্বোক-বাক্যে, ষবে করিরাজ 
পাদক্ষেপে পরাঁজ্বুখ উর্ধে শুণ্ড তুলি। 
তখন দন্ুজেশ্বর বুত্র বলবান্ 
চাহিয়া! এক্জিল।-মুখ কটাক্ষ হানিলা) 
কহিল গম্ভীর-স্বরে, নগেন্দ্র-গহ্বরে 
গর্জিল পবন যেন ভীধণ নিশ্বনে--- 
“রব্দ্রিলে---উন্জ্িলে, জান না কি হেষকুস্ত 
ভু/দিলে দ্বিথও করি চরপ-আঘাতে । 

বিশাল সাম্রাজ্য এই /--ব্রঙ্গাণ্ড জুড়িয়া 
বৃত্রের দোর্দগুস্দাঁপ, হেথা কই সুখ, 
এই স্বর্গে, ইন্দ্রধামে, অমরবাগ্ডিত 
পরশ্বর্যয অপরিসীম খ্যাতি চরাচরে 
বৃত্রের সম্বল--চক্দ্রশেখরের দয়! 
চিরদীপ্ত চিরন্তন প্রাজ্তনুবিভু!স । 
সকলি হঈল ব্যর্থ তৌম! হ'তে বামা__ 
দানবি, দৈত্যের কুল উন্মুল তো হ'তে । 
ক্রোধান্বিত বিশ্বনাথ, শচী-অপমানে, 
জানাইল রুদ্র-রোষ বিষাণে নিনা€দ, 
জাগাতে নিদ্রিত বৃত্রে-_দণ্ডিতে, এন্দ্রিলে, 
গন্ধর্ব-কন্ার দর্প দন্ুজে আঘাতি। 
চেয়ে দেখ অস্তরীক্ষে সে বহির রেখা 
এখন (ও ) ভাতিছে ম্ব স্থমেরু-উপরে-- 
দীপ্ত অন্ধকার ষথ।” বলিয়! নীরব 
হুনুজ-ঈশ্বর, শিবভজ্ঞ মহাসুর। 
এন্দ্রিলা তখন-_-“দেব ! দৈত্যকুলনাথ, 
ধন্দ্রিলা-বল্পভ, দভ্তী, শত্তু-শৃলধারা, 
হেন অসম্ভব দ্বিধ] অন্তরে তোমার ? 
অন্ুনিধি আন্দোলিত শুশুকফুৎ্কারে ? 
গেন্দ্র-ভূধর-কম্প পতঙ্গশনিশ্বাসে ! 

বিগেন্দছ্রে ভুজজ-ভয় ! কি প্রমাদ হায়! 
ক দেখিলা_-কোথ। রুদ্রক্তোধ-হুতাশন ? 
কোথা বা বিষাণশব্ব--উন্মাদ কল্পন। ! 
কে কহিল তোমারে এ, হে দনুজেখর, 

হাস্তকর উপন্তাস-_-রোগীর প্রলাপ? 
জান না কি শূর-ন্বর্গে নিসর্গের্ খেলা, 
অনস্ত-মাবারে হয় নিত্য কত রূপ? 

কিবা জাল! চক্ষু ধধি জলে শূহ্ভদেশেঃ 
বথন প্রকাণ্ড কোন গ্রহের মণ্ডল 
খণ্ড খণ্ড হয়ে ছোটে ব্রন্মাণ্ড ঝলমি ? 
কিবা ভয়ঙ্কর ধ্বনি শ্রবণ বিদারি 
ভ্রমণ করয়ে শৃন্ে নক্ষত্রে বখন 
নক্ষত্র আঘাতি ধায় গভীর অন্বরে, 
টব আকর্ষপ-বলে ? হে দহ্ুজনাথ, 
দেখেছ শুনেছ পুর্বে কত টব হেন। 
অথবা মায়াবী. দেব দহুজে ছলিতে, 
সকলে একত্র এবে যুদ্ধ-আড়ম্বরেঃ 
ইন্জজাল ইন্রপুবে দেখায়ে অদ্ভূত, 
হুর্বল করিতে ছলে দেত্যতূজবল 



শিবভক্ত শিবপ্রয় তৃমি দৈত্যরাজ, 
তোঁমাকে বিমুখ শল্ভু ? চিতে দেহ স্থান 
হেন কারনিক চিন্তা ? কলঙ্ক তোমার, 
কলঙ্ক হে শিবভক্ত ধুঙ্ধরটির নামে । 
আমি যদি, দৈত্যপতি, তোমার আসনে 
হতেম, দেখিতে তবে আমার কি.পণ। | 
ভয় চিন্তা ছিধা দয়! আমার হাদয়ে, 

স্থান না পাইত পণ অসিন্ধ থাকিতে ! 
প্রতিজ্ঞ কবিলে দানবের পণ, প্রতু, 
মনে, যেন থাকে দেব সেনাপতিবৃ্দে | 
জিনিয়। সমরে বাদ্ধি আনি অমরার়, 

ইঞ্জরের মন্দিরে বসি বন্দনা শুনিবে। 
সে প্রতিজ্ঞা নহে পিদ্ধ,হাঁসে দেবগণ, 

আপনি হইলা বন্দী আপন সংশয়ে + 
বুথ নিন্দ এক্জিলারে, দনুজ-উশ্বর, 
অলীক স্বপনে যুদ্ধ তূমি সে আপনি ।” 
“বাম! তৃমি” বপি দৈত্য তৃলিলা নয়ন। 
হেরিল! এন্দ্রিলা-মুখ গর্বিত, গম্ভীর, 
দত্তে ওঠ প্রন্ফ,টিত, চারু বিশ্বাধর 
বিস্ফারিত ঘন ঘন, প্রদীপ্ত নয়ন । 
সে চিত্র নিরথি বৃত্র আবার নীরব 
লাবণ্য-মণ্ডিত গণ্ড--দত্ভের ছটায় 

চিত্ত-প্রতিবিদ্ব যেন প্রজ্লিত এবে ». 
'সর্ব-অঙ্গে, অবয়বে, লঙ্গাটে, গ্রীবায় 
যেন বাকি দৈববাণী অন্ঠের অশ্রুত, 
গোঁপনে শুনেছে বাম! তাই সে প্রত্যয় 
দুঢ়তর এত মনে,_তাই উপহাস 
করিছে দনুজবাক্যে দনুজ-মহিযী। 

দেখিয়া ৫দত্যের মনে দর্প উপজিল 
এন্দ্রিলার গর্বে যেন চিত্তে ক্ষণকাল 
জন্মিল প্রতায় হেন--তীহারি সে ভ্রম ! 
ন্দ্রিলা কহিলা তবে কটাক্ষ হানিয়া-- 
“বাম! আমি” -বলি দস্তে সম্ভাঁষি গভীর 
দাড়াইল মহাদর্পে শির উচ্চ করি, 
ভুজঙী ঘাতকে লক্ষি দংাশবার আগে 
সঘন গর্জিয়। যেন প্রসাঁরয়ে ফণা 
কিংবা যেন রাঁজহংসী পদ্মবন লুঠি, 
স্বণাল আহারে তুষ্ট স্বচ্ছ সরোবরে, 
চক্ষুতে পক্কজ-শোভা৷ পক্ষ সাপটিয়া 

/সধ্যহদে স্থির হয়ে গরীব! উচ্চ করে। 

প্বামা আমি দঙ্ছজে্া | রমণী কি হেয়? 
তুচ্ছ কীট-পতঙ্গ সদৃশ কি হে বাম? 
পুরুষের বন্ধু বামা--মস্ত্রী পুরুষের, 
বীরের একই মাত্র সহায় রমণী। _ রমণী। 

শুন, ওহে চদত্যনাথ, বাঁম। সত্য মা! সত্য আমি, 
উন্ট্রিলা ত্রিলোকথ্যাত গদ্ধর্বব-ছৃহিতা, 
সামান্তা অবল! নন্রহ দানবী এন্দিলাঃ 
এন্দ্রিলা তোমার ভার্ষ্যা, শুন হে দ|নব! 

1 সত্যই যগ্যপি শচী-হরণে ত্রযহ্থক 
ক্রুদ্ধ হয়ে ক্রোধানল জ্বালিল1 গগনে, 
সত্যই যগ্যপি হয় উচ্চ নি নাঁদ 
প্রলয়-বিষাণ-শব্--স্তব কেন তায়? 

থণ্ডন অসাধ্য এবে সংঘটন যাহা। 

ক্রুদ্ধ যদি উমাপতি, সে ক্রোধ নির্ব্বাণ 
হবে না, জানিভ, পুনঃ -ভাবন। কি তবে? 
ভাবনা কার্যের আগে, সাধন এখন । 

স্থলিত হিমানীন্ত,প কম্পিত ভূধরে 
ঘর্ধর নিনাদি চর্ণ করি শৃঙ্গমালা; 
ধায় যবে ধরাতলে অরণ্য উজাড়ি, 

কে নিবারে গণি তার--কার সাধ্য হেন ? 
ঢুতমতি জানিও ইহা! ; নতুবা! দৈত্যেশ, 
দানবেন্দ্র নামে ঘোর কলঙ্ক লেপিতে 

বাসন ষগ্যপি থাকে, জ্বর্গজয়ী নাম 
ঘুচাইতে চাও বদি--শচী ফিরে দাও! 
ফিরে দাও শচী তার পতির নিকটে, 

নিজে ভেটবাহী ৫য়ে, নিঃশঙ্ক দানব ! 
নহে কহ, আমি তার দাঁসী হয়ে যাই, 
করযোড়ে ইন্দ্রাণীরে স'পি ইন্দ্রকরে।” 
দেখিল] দানবরাজ গরিমাঁর ছটা 
এক্িলার মুখপদ্মে--ষথা সে পঙ্কজে 
সুর্যের কিরণমালা, অরুণ যখন 
অরুণ-স্যন্দনে চাঁপি নীলাম্বরপথে 
আনন্দে চালাম্ন রথ; মৃছু কলম্বরে-- 

জাগায় মানবে সুখে বিহঙ্গম-ব্রজ ॥ 

নিরধি পূর্ণেন্ুমুখ, দৈত্যরাজ-যুখে 
ভাতিল অতুল জ্যোতিঃ - শশাঙ্ক-কিরথ 
চূর্ণ মেঘস্তরে যথা ঢাকিল আবার 
(ঢাঁকে যথা মেঘচুর্ণ পূর্ণশশধরে ) 
দ্্ছজের মুখকাস্তি চিন্তার ছায়াতে। 
কহিল! মহাঁদানব চিস্তি ক্ষণকাঁল,_- 



“ৰামা তৃমি, ইন্দ্রমুখিঃগন্ধরর্বনন্দিনি, 
এ নহে নিসর্গখেলা-_ত। হ'লে কি কৃ (নী 
আতক্কে আমার নেত্রে পলক পড়িত? 

নিসর্গ-ক্রীড়ার রঙ্গ দেখেছি সে কত। 

কহিল এ মহেশের ক্রোধই যদি হয়, 
কি চিস্ত। এখন তাহে ? জান না, এন্ড্রিলে, 
বৃত্যুপ্রয় আশুতোধ-_-ক্রোধ নাহি রয় ! 
শচীরে ছাড়িব আমি তুষিতে মহেশ 
এত কহি রূতিরে কহিল! দৈত্যপতি, 
“শীঘ্র যাও, মদনমোহনি, শচী-পাশে, 
কহ তারে আঙিতে হেথায় ; কারাকরুেশ 

স্বুচাইব তাহার অচিরাৎ।” দ্রুতগতি 
দৈত্যপতি হইলা বাঁহির ; মহাবেগে 
উঠিলা প্রাচীরে, চাহি দেখিল চৌদিকে-_- 
দৈত্যদৃ্টি ঘতদূর-_দুরপ্রাস্তে তার, 
অধিত্যকা, উপত্যকা আচ্ছাদন করি 
জলিছে দেবের তনু গন্ভীর নিশীথে । 
স্থানে স্থানে রাশি রাশি-_ কোথাও বিরল, 

কোথা অবিরল শ্রেণী-_ছ একটা কোথা 
দগত্ত ব্যাপিয়। শোভা । দেখিতে তেমতি 

হে কাঙ্বী, তোমার তটে-_জাহৃরী সলিলে 
ভাঁসে যথা দীপমাল। তরঙ্গে নাচিয়। 
কার্তিকের অমানিশা- অন্ধকাঁর হরি, 

মত্ত যবে কাশীবাসী দেওয়ালী-উৎসবে, 
অথবা! দেখিতে আহা নক্ষত্র যেমন-_ 
নক্ষত্র নিশীথ-পু্প-_নীলাম্ব র-মাঝে 
শোভে যবে অন্ধকারে গগন আবরি। 

টদী্ সে আলোকে নানা বর্ম, প্রহরণ, 
খড়গ, অসি, শূল, ভল, নারাচঃ পর ও 1.৮" 

$গ বিশাল মূর্তি, গদা ভয়ঙ্কর, 

জ্যোতিশ়্ দীপ্ত তনু তৃণীর ফলকঃ 
“দ্দতোমর,মার্গণ, টাঙ্গী, ভীম খরশাপ, 
কোন খানে স্ত ,পাকার জলিছে তিমিরে 
বিবিধ অস্ত্রের রাশি, কোথাও উঠিছে 
রথের ঘর্থর-শব্দ ছনূমি দীনপ্তিময় 
কোথা শ্রেণীবদ্ধ রথ, কোথাও মণ্ডলে 

তুরঙের হেষারব করীর বৃংঠ্ত, 
মহিষের ঘোরনাদ উঠিছে কোথাও, 
গাটুতর রজনীর নিঃশব্ত হরি ;_- 

কোথাও মাধুর্য্যপূর্ণ অমরের বাণী। 
কোন বা শিবিরপরে শিখিপুচ্ছ শোভে ; 

কোন শিবিরের চূড়ে মৃগাঙ্গ অক্ষিত; 

হেমকুস্ত কার ধবজে কার ধ্বজে তারা, 

কোন বা শিবিন-ধবজে জলস্ত পাবক । 
কত স্থানে প্ত.পাকার মেঘের বরণ 

বিশাল শরীর, মুণ্ড, ভুজদণ্ড, উরু, 
কুধিরাঁক্ত €দত্যবপুঃ দেখিতে ভীষণ, 
ভয়ঙ্কর করিয়াছে দেব-রণস্থৃ্ । 

দেখিতে দেখিতে নিশি প্রভাত হইল, 
ত্বর্গের দিবার জ্যোতি উাদল পূর্ববেতে, 
দৃম্ত কড়মড়ি টত্য, নিশ্বাসে হুঙ্কারি, 
ফিরিল আকুল-চিস্ত মন্ত্র-সভাতলে ! 
উছলিত হৃর্দিতল অশুভ চিন্তায়, 

ক্রোধে তাপে গ্রজ্বলিত রণক্ষেত্র হেরি, 
ভূলিতে চিত্তের ব্যথা সমর-প্রাঙ্গণে 
গ্রতিজ্ঞা করিল। দেত্য ; স্থমিত্রে ডাকিয় 

আজ্ঞ। দিল1 সেনাবৃন্দে সমরে সাঁজিতে। 
অমর1-উত্তর-দ্বারে যথা! মহাঁরথ 

অমর-সেনানীগণ কার্তিকের আদি-- 

সাজিতে লাগিল টসন্ঠ ভীম-কোলাহলে 

ত্রয়োদশ সর্গ। 

গন্জ অঞ্চলে-_ যেথা নগেন্দ্র-সম্ভবা 
নী অলকনন্দা কলকল স্বরে 
[ছে, অটবী-অঙগ ধারে প্রক্ষালিয়া, 
'মাণি অস্তগত, উরিল! সুরেশ, 

ছাড়িয়া অন্বরপথ | বিশাল বিস্তৃত, 
রম্য সে অরণ্য-দেশ ! সন্ধ্যার তিমির, 
'গপাটভর সেহে যেন দিয়! আলিঙ্গন, 

আদরে ধরেছে সুখে অটবী সথারে | 



অরণ্য-ভিতরে কত মহীরুহরাজি-__ 

পলাশ, শিরীষ, বট, অশ্বথ, শীল্মলা, 
জটে জটে, স্বদ্ধে স্কন্ধে জড়ায়ে জড়ায়ে 

নিংশবে ভাবিছে যেন ভীম বাত্যাতেজ। 

বিরাজিছে অরণ্যানী দেখিতে তেষতি, 
হাসি, কারা, ক্রোধ যেন একত্র মিশ্রিত। 

কোথা শাস্ত স্থির ভাৰ, কোথা ভয়ঙ্কর, 

কোথা! বা তমসা-পূর্ণ বিবর্ণ মলিন ! 

বীরপদে শর্বরীর ঘোর অন্ধকারে 

চলিল। বাসব বক্র অরণ্য-বত্মেতে, 
শুনিতে শুনিতে কত ফেরু-ঝিন্রীরব, 

বিকট-তক্ষকনাদ, ভল্ল ক-চীৎকার, 

পেচকের ঘোর ধ্বনি, কেশরি-গঞ্জন, 
ভয়াতুর বিহঙক্সের পক্ষের নিম্বন। 
শাখাচ্যুত পল্পবের শব মৃছৃতর, 

পবনের ত্বন্ স্বন্ সঘোর নিশ্বাস ! 

নিবিড় তিথিরাচ্ছন্ন পল্পব-রাভিতে 

দেখিল। থগ্যোত-দ্যুতি শোভিছে কোথাও 

সাজাইয়। তরুরাজি অপর্প-রূপে 
কোটি মণিখণ্ড যেন অটবী-মস্তকে ! 

কোথাও আবার শাখা জট। ভয়হর 
নিশাচর যেন ঘোর ঘন অন্ধকারে 

প্রসারণ করে কর ! দেখিতে দেখিতে 

চলিলা অমরনাথ কৌতুকে মগন। 

নিরখিলা এক স্থানে আসি কিছু দূরে 
রমনী-মগুলী-শৌভা বন-অন্ধকারে, 
রজনী-সীমস্তে যথা! তারকার দাম 

শোতে শৃন্ত শোভা করি মৃদুল রশ্মিতে 

আলিঙ্গন পরস্পরে মধুর সম্ভাষ | 

জিনি কলকঠধ্বনি-_সুখের মিলনে 
প্রবাসী ভাসয়ে থা স্বদেশী লভিয়! ! 

নির্বাসিত কিংবা যথ। ফিরি নিজালয়ে ! 

দেখিতে লাগিলা ইন্দ্র পৌলোমী-বন্থভ 
সে আুদৃশ্ঠ মনোহর অদৃস্ত- ভাঁবেতে, 
মহাকুতৃহল-মগ্ন ; দেখিলা বিস্ময়ে, 

কেহ বা শিখি ছাঁড়ির! বিস্ময়ে, 
ধরিছে সুন্দরতর সুর-বিমোহন 

অপূর্বব অঙজগনারূপ লাবণ্য-মগ্ডিত ! 

কেহ স্থখে কুছু.ক£-রূপ পরিহরি 

নিন্দিছে শশাঙ্ক-জ্যোতি কূপের ছটায় 

কুরঙ্গিণী-তনু ত্যজি কোন মনোরমা 
কুরঙ্গলাঞ্ুন নেত্রে তরঙ্গ তুলিছে, 
তাপসের চিত্তহর ! কোন সীমস্তিনী 
ছাড়িয়। শার্দল-বেশ প্রকাশিছে 
অনুপম চারু কাস্তি রতিকাস্তি জিনি ! 

উকছিছে কোন 'ললনা,__সুচামর-কেশ 
'নুটিছে চরণ-পার্খে ভ্রমিছে যেমন 
/মধুকর-কুল রক্ত-কমল-উপরে। 

কহিছে, “হা, কত কাল অদৃষ্ট রে আর, 
সুরাঙ্গনা এ ছুর্গতি ভূঞ্জিবে ধরায় ! 
ধিক দেবগণে ঠৈত্য-রণে পরাজিত ! 
ধিক্ ইন্দ্র__জিষুনামে কলঙ্ক তাহার । 
হেন কালে অগ্রসরি সুরেশ্ত্র বাব 
রমণী-মগডলী-পার্থে দিল। দরশন ; 
পৃষ্ঠেতে কান্মুক দীপ্ত রত্ব-বিভাময়, 
জলিছে উজ্জ্বল করি অরব্য বিশাল । 
হরধিত হংসীকুল নিরধিলে যথা 
মরালে মগ্ডল-মাঝে, হরষিত তথা 

দেবাজনাগণ ইন্দ্রে ঘেরিল! চৌদিকে, 
ক্রুত সুধাইল শ্বর্গ-উদ্ধার কিরূপে? 
কহিলা, “হে শচীনাথ, দারুণ যন্ত্রণা 
এত দিনে অবসান ; আর না হইবে 
সহিতে প্রবাস-রেশ হবদয়ের দাহ, 
পশ্পক্ষি-ব্ূপে ছন্মবেশে ধরাবাসে 
ক্রিদিবে অন্ুরদল প্রবেশ অবধি 
পলাইন যোরা সবে--দাবাগ্রি যেমন 
প্রবেশিলে বনে ধায় কুরজিণীদল--. 
তদবধি অনস্ত যাতনা, হে গুরেশ, 

কেহ বিহঙ্গিনী-রূপে বৃক্ষের আশ্রয়ে, 
কেহ বা কুরঙ্গী, কেহ ভক্রীঞ্চীবেশ ধরি, 
মাতঙ্গী শার্দিলী কেহ, কেহ বা মহিষী, 
হা অদৃষ্ট-_ কহ রূপে বরাহী জব কী! 
সে ছুর্দৈব অবসান এত দিনে, দেব, 
অযরা-উদ্দেশে আ(ই)ল৷ স্বর্গ উদ্ধারিয়া 
হে সুরেন্দ্র শচীপতি, আইস এইথানে, 
অভিষেক করি তোম! অমর-উৎ্সবে ।” 
বলিয়! ধাইলা কেহ পুষ্প অন্বেষণে 
গাখি মাল! সাজাইতে মহেন্দ্র-ীর্যক, 
ঝুলাইতে পুম্পহার স্ুরেশ-গলাঁয়-_ 
অমর-নঙ্গীতে বন পুলকিত করি; 



কষব-চিত্ত পুরন্দর--যথ| বলহীন্। ! “এক দিন-_হায় ! কেন উদ্দিল সে দিন-" 

 কেশরী পিঞ্জরমাঝে' ছাড়িয়া! নিশ্বাস জলধি-সভবা বিষু-জায়া হ্বর্গধামে 
: গভীক্ন প্রবল বেগে ! হায় রে ভূতলে চাহিলা বিরিঞ্ি-পাশে, স্থটিতে অতুল, 
. দেবেন্দ্র ভিক্ষুক আজি দৈত্য-তৃজদাপে ; অপরূপ রত্ব কোন জি দিতে তারে। 
: জাশ্বাপি করিল শান্ত স্ুরকন্ঠাদলে; . বিধাতা হজিলা ফল অতুল ভূবনে-_ 

(হুমন্দ গভীর দ্বরে, হিল! গ্রকাশি কাস্তি, চন্্র-শোভ! জিনি--ত্রান্তি নিরখিলে 
কি হেতু ধরায় গতি কহিল যে হেতু সৌরভ জিনিয়া! চারু সুরভি রুতি লীযূষ, 
গতি তার দধীচি-আশ্রমে শিবাদেশে ; অমর-দহজে ঘোর ছন্দ লাগি, 
বে বারতা দিল। তরে কুমেরু-শিখরে ফিরে ষবে দেবান্থুর অন্থুনিধি মথি : 

ইন্রবাক্যে হরষ বিষাদে ভাগ্যদেব ॥ শ্রান্তদেহে অমরায়--দগ্ধ হলাহলে ! 
কহিল! অঙজনাদল “হে পৌলোমী-নাথ, অনন্ত যৌবন ফলে পরশিলে বাম!' 
কিছু অগ্রে দধীচির পবিআ আশ্রম । পুরুষের করম্পশে অক্ষয় প্রতাপ । 
দয়ার সাগর খষি খষিকূলচুড়া, ব্রহ্ষাণী মোহিল! হেরি চাহিল1 সে ফল; 
অদ্বিতীয় স্রলোকে ! জেনেছি আমর! ক্রোধাদ্ব কেশবজায় ; দেবীবৃন্দ-মাঝে 
যে অবধি ভূমণ্ডলে বাস, হে সুরেশ,-- উপজিল ঘোর ছন্দ ; না চিস্তি বিধাতা 
জীব-উপকারে বি জগতে অতুল। নিক্ষেপিল| বিষময় ফল ধরাতলে; 
ব্রত -পর-উপকারে স্বার্থ পরিহরি ; তদবধি ঈর্ষা, দ্বেষ, হত্য! এ জগতে । 
কল্পনা, কামনা, চিন্ত। পরের মঙ্গল, নররক্তে নিমজ্জিত এ ধরণীতল ! 
কিবা! কাঁটে কি পতঙ্গে সদ! দয়াশীল 'রণস্রোত প্রবাহিত মে অবধি ভবে-_ 

মুনীর কপার দিদ্ধু-জীব-চূড়ামণি। মানব-নিধনে যাহা নিত্য মহামারী! 
জীবন দিবেন তিনি দেবের কল্যাণে, কত দিনে বুঝিবে রে মন্ুজ-সন্তান 
না চিন্ত, অমরপতি 1" দেখাইল! পথ । কি কুটিল ব্যাধি লোভ ! কি কুট গরল 
চলিল। স্থুরেশ ধীরগতি । কতক্ষণে নরকুল-দেহে দ্বন্দ! কবে সে বুঝিবে 
দেখিল! গগন-প্রান্তে তরুণ কিরণ, / আত্মার পশুত্বলাভ সমর-প্রাঙ্ণে। 
চারুমূদ্তি গ্রভাকর শূন্যে সাম্যভাব , কুটিল, কৃট-কটাক্ষা হত্যা ভয়ঙ্করী 
খেলিছে কুরঙ্গরাঁজি ; অজিন-রঞ্জিত সাধিতে যে পারে তবে, নারে কি রে তাহা! 
শোভিছে কুটার-দ্বার; শ্রতি-স্থকর অমর-নন্দিনী দয়! সরল! হথন্দরী ? 
স্ততিধবনি চারিদিকে উচ্চে উচ্চারিত ; কবে নরকুল-_ অবনী-সীমত্ত-বত্ব-_ 
কোথাও ভাস্কর-স্ভোত্রে ললিতলহরী ; মিলি সখাভাবে সুখে নিত্য ছড়াইবে 
গায়জী-বন্দনা কোথা, সন্ধ্য/-আরাধনা, ভ্রাতৃত্বের স্থখ-ধারা ; যথা সে সুখদ! 

বিষদ স্থরেতে বেদ-সঙ্গীত কোথাও, বিমল-তরঙ্গ। গঙ্গ! পুণ্যভূমি-মাঝে 
কোনখানে মহিমনঃ মহ! স্তব পাঠ! ছড়াঁন সপিল-ধার1 মানবে রক্ষিতে ! 
শিষ্যবৃন্দ অর্িন্দে েরিয়া তপোঁধনে, হা দেব কমলাঁপতি, দেব.বৈশ্বস্তর ! 
শুনিছে মহর্ষিবাক্য-_অনশ্থমানস ; হর বিশ্বভার শীঘ্র এ ভ্রাস্তি ঘুচায়ে-_ 
হায় রে যেমতি বাগীঙ্থরী-বীণাধবনি ্রাস্ত নরকুলে দেখ, কর চিরস্ুখী ! 
শুনিতে উতমুক-চিত্ত অমরমগ্ডলী-- স্বষীকেশ, হও, প্রভে।, মানবে সদয়!” 

স্থপ্টির উৎসবদিনে-__পল্মাসন! যবে পৌলোমী-ভরস ইন্দ্র, মুগ্ধ ধাষিভাষে, 
দেব-চিত্ব-মোহকর শুনান ভারতী । অলক্ষ্যে অনৃষ্তভাবে ছিলা এতক্ষণ, 
কছিছেন মহ] খব কিনূপে কলহ, পূর্ণজ্যোতিঃ দেবকাস্তি এবে প্রকাশিলা, 
সর্ব-জীব-ছুঃখ-মূল আইল ধরায় ! নীরদ-লাগ্ছন কেশ প্লাবিত কিরণে, 



বক্ষেতে বিশাল বর্--ভাক্কর যেমন 
প্রভাতে অরুণোদয়ে কুহেলি-আবৃত। 
শোঁভিছে অতুল তৃণ, সুন্বর কার্শম.ক-_ 
কাদশ্বিনী-কোলে যাহা! চির-শোভাময় ! 
আঅলিছে সহন্স অক্ষি, যথা তারাদল 
নিশীথে শর্বরী-কোলে । উঠি তপোধন 
সশিষ্যে সম্ত্রমে, সুখে অতিথি সম্তাষি। 
যোগাইল! মৃগচর্ম--পবিত্র আসন ) 
জিজ্ঞাসিলা শীতল গভীর বনে-_ 
“আশ্রমে কি হেতু গতি ? কিবা অভিলাষ?” 
ভগ্রচিত্ব আথগুল নেহারি নির্মল 
কপালু খষির মুখ-_ভগ্নচিত্ত যথা 
দয়ালু দর্শকবৃন্দ নবমীর দিনে, 
যুপকাষ্ঠে বান্ধে যবে নির্দয় কামার, 
মহিষমর্দিনী দশভূজা-মৃত্তি-আঁগে, 
অসহায় ছাগ মেষ পুজায় অর্পিতে 1 

কে পাবে আনিতে মুখে, সে নিষ্ুর বাঁণী-- 
কে পাবে চাভিতে অঙ্গে প্রাণভিক্ষাদ্দান। 
না পেকে জ্রদযে ব্যথা ? কে হেন দারুণ 

প্রাণীমাঝে ?__নিস্পন্দ নিস্তব্ধ পুরন্দর | 
হেরি খষি ক্ষণকাঁলে, ধ্যানেতে জানিলা 
অতিথিব 'মভিলাষ ; গদগদ-স্বরে 
মহানন? তপোধন কহিলা তখন, 

“পুরন্দর শচীকাস্ত, কি সৌভাগা মম; 
জীবন সার্থক আজি--পবিত্র আশ্রম ! 
এ জীর্ণ-পঞ্জর-স্থি পঞ্চভূতে ছার 
ন। হয়ে অমরোদ্ধারে নিয়োজিত আজি ! 
হা দেব, এ ভাগ্য মম স্বপ্রের (ও) অতীত!” 

এতেক কহিয়া ধীরে মহাতপোঁধন-- 
শুদ্ধচিত্তে পট্বস্ত্র, উত্তরীয় ধরি, 
গায়ত্রী গভীর -স্বরে উচ্চারি সঘনে, 
আইল] অঙ্গন-মাঝে, ৫কল! অধিষ্ঠান 
সুনিবিড় স্ুশীতল, পল্রব-শোভিত, 

শতবাহু বটমূলে । আনি যোগাইলা 
সাশ্রনেত্রে শিষ্বৃন্দ, আকুল হৃদয়, 
যোগাঁসনঃ গালের সলিল স্ুবাসিত। 
জলিল চৌদিকে ধৃপ, অগুরু, গুগ.গুল, 
সূর্জরস, সুগন্ধিত কুত্্মের শ্যর 
চর্টিত চন্দনরসে বাখিলা চৌদিকে, 
মুনীন্দ্রে তাপসরন্দ মাল্যে সাজাইলা । 

তেজ:পুঞ্জ তহ্কাস্তি, জ্যোতিঃ সুবিদ, 
নির্দল নর়নদ্বর়ে, গণ্ড,ওষ্ঠাধরে ! 
স্থললাটে আভ। নিরুপম, বিলঘিত 
গরুশ্স্, পুগ্তরীক-যালা বক্ষঃস্থলে ! 
বসিলা ধীমান্--আহা, ললিত-বৃ্টিতে 
দয়ার্ড হদয় যেন প্রবাছে বহি! 
চাহি শিব্যকুল-মুখ মধুর সম্তাধে 
কহিলেন অশ্রুধারা,মৃছায়ে সবাঁর। 7 
নুধাপূর্ণ বাণী ধীরে ধীরে “কি কারণ 
হে বৎসমগ্লী, হেন সৌভাগ্যে আমা 
কর সবে অশ্রপাত ? এ ভবয়্গুলে_ 

প্রাণ দিতে পায় কত জন ? 

ভিতত্রত-সাধনেতে হৃদয়ে বেদনা ? 

হাঁয় রে অবোধ প্রাণী, এ নশ্বর দেছ 
না তাজিলে পরহিতে কিসে নিয়োজিব । 
লভি জন্ম নরকুলে কি ফল, হে তবে? 

অন্ুক্ষণ জীবনের শ্লোতোধারা-ক্ষয়, 
হায়, সে কতই রূপে! কেন তবে হেন 

ঘটে যদ্দি কার ভাগ্যে সে দুল্লভ যোগ, 
কাতর নরের চিত্ত সে ব্রত-মাধনে ? 
হে ক্ষুব্ধ তাপসবৃন্দ, ভে শিষ্যমগুলী, 
জগত-কল্যাণ হেতু নরের সৃজন, 

নরের কল্যাঁণ নিত্য সে ধর্মপালনে ; 

নিঃস্বার্থ মোক্ষের পথ এ জগতীতলে 1” 
খষিবৃন্দে আলিজন দিলা এত বলি, 
আশীষিল৷ শিষ্যগণে ; কহিল। বাঁসবে--” 

“তে দেবেন্দ্র, রূপা করি অস্তিমে আমার 
কর শুচিঃ দেহ মম বারেক পরশি |” 
অগ্রসরি শগীপতি সহম্্-লোচন 

তপোধন-শিরঃ স্পর্শি স্থুকর-কমলে, 

কহিলা আকুল-স্বরে--শুনি খধিকুল 
হরষ-বিষাদ্দে মুগ্ধ--কহিলা বাসব-- 

“সাধু শিরোরত্ব খষি তুমিই সাত্বিক ! 
তুমিই বুঝিলা সার জীবের সাধন ! 
তৃমিই সাধিল! ব্রত এ জগতীতলে 
ধচর-মোক্ষকল প্রদ-নিত্য হিতকর ! 

$জীবময় নররূপী-_-অকৃল জলধি, 
ভাসিছে মিশিছে তায় জলবিশ্বপ্রা় 
জীবদেহ অচুদিন ! এ ভবমগ্ডলে 
অক্ষয় তরঙ্গময় জীবন-প্রবাহ। 



হেন জের'অস্থাবলা । ি নি 

ক্ষত প্রাণি-দেহ-ক্ষয়ে এ সিদ্ধু-সলিল 
হাস বৃদ্ধি নাহি জানে নিয়ত গভীর 
শম্বোতোময় ! অভহিত জগতে নহে তায়, 
1অহিত নিক্ষলে প্রাণী দেহের নিধনে ! 

প্রাণি-মাত্রে কি মহৎ কিবা ক্ষুদ্রতম-_ 
সাধিতে পারয়ে নিতা মানবের হিত, 
স।ধিতে পার নিন্য অহিত নরের, 
আপন আপন কার্যে জীবন-ধারণে। 
বালিবৃন্দ যথা নিত্য রেণু-পরিমাঁণে 
বাড়ে দিবা-বিভাবরী, সাগরগর্ভেতে, 
ক্রমে স্তংপ-দ্বীপাকার-_ক্রমশঃ রিস্তৃত 
বৃহৎ বিপুল দেশ তরু গিরিময়, 
তেমতি এ নরকুল উন্নত সদাই, 
সাধু-কাধ্যে মান্বের প্রতি অহরহ । 
কণ্তব্য নরের নিত্য স্বার্থ-পরিহার, 
জীবকুল-কল্যাণ সাধন অন্থদিন। 
পরহিত-ত্রত খাঁষ ধর্ম যে পরম, 
তুমিই বুঝিয়াছিলে উদ্যাপিলে আজ । 
মুছ অশ্রু ঝধিবৃন্দ, খষিকুল-চুড়। 
দধীচি পরম পুণ্য লভিলা! জগতে । 
কি বর অর্পিব আমি, নিফাম তাপস, 
না চাহিল। কোন বর, এ স্ুকীর্তি তৰ 

প্রাতঃস্মরণীয় নিত্য হবে নরকুলে ! 
তব বংশে জনমি মহর্ষি ৫পায়ন 
করিবে জগতে খ্যাত এ আশ্রম তব-- 

পুণ্য ব্রিক শ্রম পুণ্যভূমিমাঝে !” 
বলিয়া রোমাঞ্চতনু হইল। বাসব, 
নিরখি মুনীন্দ্র-মুখে শোভা নিরমল ! 
আরমভ্িল। তারত্বরে চতুর্ধবেদ গান, 
উচ্চে হরিসংকীর্ভতন মধুর গম্ভীর-- 
বাম্পাকুল শিষ্যবৃন্দ- ধ্যানে মগ্ন খষি 
মুদিল! নয়নদ্বয় বিপুল উল্লাসে । 
মুনিশোকে অকন্মাৎ অচল পবন, 
তপনে মুছুল রশ্মি, নিপ্ধ নভস্থুল, 

সমুহ অরণ্য ভেদি সৌরভ-উচ্ছীস, 
বন-লতা তরুকুঙ্ শোক-অবনত ! 
দেখিতে দেখিতে নেত্র হইল নিশ্চল, 

নাসিকা নিশ্বাসশূন্ত নিম্পন্দ ধমনী, 
বাহিরিল ব্রহ্মতেজ ব্রহ্মরন্ধ, ফুটি 
নিরুপম জ্যৌতিঃপূর্ণ_ক্ষণে শৃন্তে উ 
মিশাইল শৃন্যদেশে । বাজিল গম্ভীর 
পাঁঞ্চজন্য-_হরিশব্ধ ) শুম্যদেশ যুড়ি 
পুম্পাসার বরষিল মুনীন্দরে আচ্ছাদি ।- 
দর্ধীচি ত্যজিল! তনু দেবের মঙ্গলে । 

চতুর্দশ সর্গ। 

: অমরার প্রান্তভাগে মন্দাকিনী -তীরে 
মন্দির পাবাণময় নিভৃত আলয়, 
অনুতপ্ত অমরের চির-চিস্তাধাম ১ 
বন্দী এবে ইন্দ্রজায়। সে তপোমন্দিরে ! 
চতুর্দিকে সেই সব নিকুঞ্জ-কাঁনন, 
স্বর্ঘজাত তরুর'ঞ্জি সৌরভ-পুরিত, 
সেই পারিজাত-পুষ্প-_শোভ। ভ্রাণে যার 
উন্মার্দিত দেবচিত্ত। শোভিছে আলোকে 

"দুরে ৈজয়স্তপুরী- ইন্দ্র-অট্টালিকা_ 
চারু কারুকার্য্যে যার হুষ্টিতে অতুল 

-করিলা অমরশিল্পী শিল্পিকুলরাঁজ 
বিশ্ব্কৃত.; স্থিত অমর-বাসগৃহ | 

দুরে সে নন্দনবন শোভিছে তেমতি 
প্রমোদ-বিশ্রাম-স্থথ চিরদিন যায়, 
লভিল! বাসবজাদ্না; শোঁভিছে তেমতি 
চির-পরিচিত যত অমর-বিভব | 
শচী পেয়ে পুনরায় অমরার মাঝে 
অমর] হাঁসিছে আজি । নব-কুম্থমিত 
নন্দনে কুন্ুমদল সুগন্ধ ছড়াসে 

ভাসিছে অপূর্ব স্ুথে 7 উন্মাদিত প্রাণ 
পারিজাত-পরিমল করি বিতরণ 
থুলিছে হৃদয়ঘার ! নিশ্মল মলয়শ . 

গন্ধে মুগ্ধ করি শ্বর্গে আনন্দে ছুটিছে 
হরিতে শচীর শ্রাস্তি! হরষে অধীর 



সবজস্লতংছায়। 

ছুটিছে তরজমরী মন্দাকিনী-ধারা 
প্রক্ষালি পবিস জলে ঠশল-নিকেতন-_ 
শচী-নিকেতন আজি! মনঃশিলা তল 

আরে! মনোরম মুত্তি শচীসমাগমে ! 
কে আছে ভ্রিলোকমাঝে প্রাণী হেন জন 
সুদূর প্রবাস ছাঁভি স্বদেশে ফিরিয়া 
(কি পঙ্কিল, কিবা মক, কিবা গিরিময়, 
সে জমম-ভূমি তাব ) নিরধি পূর্বের 
পরিচিত গৃহ, মাঠ,তরু, সবোবর, 
নদী, খাত, তরঙ্গ, পর্বত, প্রাণিকুল, 
নাহি ভাসে উল্লাসে, না বলে মত হয়ে 

«এই জন্মভূমি মম” কে আছে রে, হার, 
ফিরিয়া ব্বদেশে পুনঃ না কাদে পরাণে 
হেরে শত্র-পদাঘাঁতে পীড়িত সে দেশ ! 
বিজেতা-চরণতলে নিত্য বিদলিত, 
বলিতে আপন যাহ]।--প্রিয় এ জগতে ! 

বিজন অরণ্যভূমি বনের (ও) কুস্থম 
ভুঞ্জিতে পরাণে ভয় ! শত্রুর অর্চন! 
দেব-অর্চনার আগে, জিসম্ধা! যেখানে €. 
কে না ভোগে নরকের যন্ত্রণা সেদেশে? 

চিততম়ী ইন্ত্রপ্রিয়! শচীর হৃদয়ে 
সে পীডা-দহন আজ্গি। উচ্ছ,সে 
বভিছে হৃ্য়তলে চিস্তাঁব হিল্লোল! 
নয়ন ফিরাঁতে চিত্তে বিন্ধে তীক্ষ শলা ! 
চপলা তবলমতি সে শোভা হেরিয়! 
ধরিতে নাবিল! ধের্ধ্য, স্ুরেশ-জায়ারে, 

সম্বোধন করি ধীরে কহিতে লাগিলা, 
দেখাইয়! অমরার শৌভ। চারিদিকে 7. 

“তেব, সবেশ্বরি,হের চারিধারে কত 
অমরের কীত্তিস্তস্ত। অহা কি সুন্দর, 

জুন্তুভেদী প্রতিমৃন্তি বিরাজে ওখানে, 
ভগ্র ডানি ভুজ এবে-_- তবু কি জ্ুন্দর, 
নমুচিন্দন নাম যা হ?তে ইন্দ্রের, 
হের, ইন্্ররমা, সেই নমুচি-নিধন 
হতেছে বাসবশ্হস্তে 1. 
পাষাণে রচিত 

কি স্ুচারু মুণ্ডি, অহা, দেব বাসবের! 
অই পাপ দৈত্য পঙে সুরেন্দ্রের শরে ! 

অই বলাস্ুর বীর রুধির উদগারি 
ত্যজিছে বিশাল বপু বিশকর্মা-করে, 

রচিত বিচিত্র আরে! দেবকী্তি কত 
অই হের মনোহর সে শোভা-মগুপ, 
রত্বাগার দাম যার , পল্মযোনি যায় 
করিতেন অধিষ্ঠান ইন্দ্রপুরে আসি। 
তেমতি উজ্জ্বল শোভা এখন (৭) তাহা 
অই সেই কমলার কমল-খসন 
মণিময় পদ্মে গাঁথা ! দৈত্য ছুরাচার 

হরেছে কতই দেখ মণিথণ্ড তার ! , 
বিষু-রত্বাসন-শোভ। দেখ তার পাশে 
কি বিচিত্র, আহা মরি বেদী নিরুপম্ 
ব্রিতুবন-মোহকব-_ত্রিদিবে অতুহাঃ 
বসিতেন আসি যায় জগতজননী 
কাত্যায়নী ত্রিনয়না-__শৃলপাঁপি সহ ! 
অই বিরাজিছে সেই বাণীর মন্দির, 
শ্বেততৃুজ। আনন্দে বিহ্বল যাব মার্ঝে 
সপ্তবার বীণ। ধরি গাইতেন স্ুথে 
অমর-স্হ ন-বার্তা | পডে কি স্মরণে 
ষে দেবেন্দ্র মনোরমা, কি আনন্দ- শো 

ভাসিত অমর-মাঝে ? মহর্ষি নারদ 
উন্মত্ত সে গীত শুনি নাচিত হরষে। 
পঞ্চতাঁলে তাল স্খে দিতেন মহেশ 
হে সুটৈশ প্রণয়িনি, কি চিন্তা মধুর 
হেরে পুনঃ এই সব। কত যে স্মরণ, 
হুয় পুরাগত কথা ! অনন্ত হিঙ্লোল 
উথলিত চিত্ত-মাঝে যেন অকত্মাঁৎ ! 
আহ প্রবাসের পরে, কিবা মনোহর 

ৃ্ স্থতি-রশ্মি চিস্তা-পথে খেলে মুহৃতর 

অন্ত হু্যযরেথা ষথা কাদদ্িনী-কোকঞ্জে 
খেলার সন্ধ্যাব মুখে উজলি গগন !” 
বিষাদ-হরষ-মাঁথা মধুর বচনে 
কহিল! সুরেশকাস্ত! “হে চারুহাসি ্ি 
কোথা বল অমরার সে শোভ। এখন 
কেন আর চিত দাহ করিস্ঃ চপলে;?; 
কোথা সে অতুল দ্বর্গ ইন্দ্র রমণীর 1 
শুনায়ে ও সব কথা ? শিখিব যখন 
সেবিতে এন্দ্রিলা-পদ শুনিব আহ্লাথে 
স্বর্গ নহে, চপল! এ_-ইন্দ্রাণীর কারা 
“কি কহিল! ইন্দ্রজায়' কারা এ তোঃ 
কহিলা চপল! দুঃখে অন্তরে আকুল 
*চারিধারে এই লব অমর-বিভব 

রা 



হেমচন্দ্রের প্রন্থাবলা। 

সিছে ন। আজ (ও)কি সে তেমতি গৌরবে, 

লছে না অই শোভা-মণ্ডিত স্ুমেরু,' 
শখর উঠেছে যার অনস্ত বিদারি, 
তামার(ই) চবণ তার সেবিতে বাসনা ? 
লিছে না এ দেব-দেউল উচ্চশিরে 

জয়ন্ত শচীধাম ?? এই মন্দাকিনী 
র পদ্দ প্রক্ষালিতে মহ গর্বে হেন 
লছে তরঙ্গ তুলি ? ভ্রমিছে হবষে 
বর্ত পুফর আদি ওই যে মম্বরে 

ট্ারে পৃষ্ঠাদন দিতে ? অই যে বিজলী 
রর রথচক্রনেমি ভাতিতে ছুটিছে? 
র্টা উক্দিলার দাসী বলে কি উহারা ? 
কিং! বলে স্থরেশ্বরী মহিষী তাদের ?” 
টিতন্ুক-উৎফুল্প মুখ হেরি চপলার, 
স্িকুণে হাপির রেখা স্ুরেন্্-রমণী 
ালিঙগন দিল1 তায়, কহিল! “চপল, 
রং গুনি সুখকর সে শুভ সংবাদ, 

তি শুনাইলা যাহ! সে দিন আমায়-- 
ি়ন্ত-চেতন-প্রাপ্তি বারতা মধুর ! 
স্লীংমিটে পিপাসা মম দে কথা শুনিয়া ! 
কঁথি রে, ধরার মাঝে নৈমিষ-বিপিনে 
ধাঁকিতাম মনম্থথে পুত্র কোলে করি, 
£পভাম যগ্চপি নিত্য তায়! কি আহ্লাদ, 
আহ সথি, তৃঞ্জি্ছ সে দিন মত্ত্যধামে 
পুভ্র-কৌলে বাঁসনু যখন সে নৈমিষে ! 
£কোথা শ্বর্গ তার কাছে, হাষ লো, চপলে ! 
ক্ষি্ড হয়ে ভাবিলাম তা হ'তে অধিক 
চ্ুখ, এ অমরালয়ে ! পুত্র পেলে কোলে 
জননীর স্বর্গন্ুখ সর্বত্র সমান! 
কত দিনে, চপলা বে, সে সুথ আবার 
স্ুঞ্জিতে পাইব জিতে ? কত দিনে বল, 
জয়ন্তে করি কোলে ভুলি এ হুর্দশ1-_- 
দৈত্য-করে আমার এ তকশ আকর্ষণ ।” 
হেন কালে কামপ্রিয়৷ আসিয়া নিকটে 
থন্দিলা। শচীব পদ! আশীষি ইন্দ্রাণী 
কহিলা__“মন্থপ্রিয়ে, সদা সখী আমি 
হেরি তোরে- তভূলিব না মমতা! তোমার ! 
'কি সুধী করিল। হায় শুনায়ে সে দিন 
জয়স্ত-চেতন-বার্তা মধুর-সংবাদ ! 
কহিতেষ্ছিপাম এই চপলারে পুনঃ 

শুনাতে সে সুসংবাদ! হও চিরসুখী। 
কি বারতা কহ আজি? কহ ইন্দুবাল। 
চাঁরুমতি দৈত্যবধূ-_কি কহিল শুনি 
সে উত্তর? ভাবিল। নিদয়! বুঝি মোরে-_ 

নিয়] যেমন দৈত্য-মহিষী এন্দ্রিল।? 
কত সাধ, কামবধু, শুনি তোর মুখে 
উন্দ্বালা-বিববণ দেখিতে তাহারে ! 
কিন্তু ভাবি, পাছে তার বসন! পূরালে, 
পাগীয়সী এন্দ্িল। গীড়য়ে সে বালায়।” 
উত্তরিলা মন্মথরমণী-_হাস্যছট। ধরি 

বিশ্বাধরে সদা মনোহর 1--হে বাসব- 
মনোরমে, বাঁসন। পৃরিল এত দিনে । 
মনোবাঞ্া পৃরাইল বিধি! দিল] মোরে, 
স্থরেশ্বরি, শুনাঁতে তোমার এ সংবাদ ! 

মৃত্যুপ্তয় এত দিনে সদয় তোঁমায়। 
এত দ্বিনে হৈমবতী হেরম্ব-জননী 
চাহিল! তোমার যুথ ! শিব-ক্রোধাঁনলে 
(জলিল রে ক্রোধানল সে দিন অন্বরে ) 
ত্রাসি ত ত্রিদিবজয়ী দনুজ ঈশ্বরী। 
ভাবিল৷ ছাডিবে তোঁমা মহেশে তৃষিতে । 
হে স্থবেশ-বমা, ঠদত্যনাথ কহিল আমায়, 
“শীত্র যাও, মদনমোহিনি, শচীপাঁশে, 
কহ তারে আসিতে হেথায় অচিরাৎ্, 

কারাবাস শেষ তব, সতি+ 1” নীববিল। 
কামকাস্তা মধুরহাসিনী প্রিক্ংংবদ। | 
ঝটিকার আগে যথা গভীর আকাশ, 
পুলোম-ঝধির কন্ঠ! পুরন্দর-জায়া 
তেমতি গম্ভীর ভাব ৷ ভাবিতে লাগিল, 
অনঙ্গ-মহিল।-বাক্যে চিস্তিত অস্তর ! 
কতক্ষণ পরে--“ন1 রতি” কহিল! ধীরে 
"মায়াবী অস্থুর ছলে ছলিল তোমাক! 

না বুঝিলে, কামবধুং কালভুজঙ্গিনী 

এক্ট্রিলার কূটখেল! । ছাড়িবে আমায়? 
হে অনজ-সহচরি, এ কথা কিরূপে 
হৃদয়ে আশ্রয় দিলে ? যার তরে চর 
ধরংমাঝে পাঠাইয়া কেশে ধরাইয়! 
আমার আনিল হেথা, তার বাক্য হেলি, 
টদত্যপতি ছাঁড়িবে শগীরে ? কহ শুনি, 

কি ছণনে তৃুলিলে এ ছলে? সত্য যদি 
ভাবিলে তা, বল বা কিরূপে-_স্ুসংবাদ 



বত্র-ংহার | 

ভাবিলে ইহায় » রতি, শুভ সমাচার পতি-হস্তে যতদিন মুক্তি নহে মম!” 
শুনাতে আমায় বদি শুনাইতে অজ, এত কহি স্থির-নেত্রে শৃন্ভদেশে চাহি 
তাপিত শচীর নাথ বাসব আপনি উচ্ছবাসিল! চিত্তবেগ--“হে শিবে শৈলছে? 
প্রবেশিলা অমরায়-স্বহস্তে মে'চন জীবহ্ঃখবিনাশিনি, শচী নিজালয়ে 
করিতে ভার্ধযার স্বঃখ। কিংবা পুত্র মম সেবিবে এন্দ্িলা-পদ দেখিবে তা তুমি! 
জয়স্ত, জননী-করেশ করিয়া নিঃশেষ নীরবিল। বাসব-বাসনা সুরেশ্বরী | 
আঁসিছে বসিতে কোলে ! হে অনঙ্গরমে, স্থলপন্স তুল্য। মরি, উৎফুল্প-বদনে 
শচী কি সেদানবের আজ্ঞাবহ দাসী, শোভা দিল অপরূপ! প্রভাতিল ষেন' 
আদেশে ছুটিবে তার বলিবে যেখানে? তাড়িত কিরণ স্থির তুষার-বাশিজে .; রী 
মোচন করিতে আম] নাহি ।ক সে কেহ, আভাময়”_-আভামর করি দশ দিক 
অকুল অমরকুল থাকিতে এখানে? শিচরিল! অনঙ্গ-মোহিনী হেরি € 
না রতি, কহ গে দৈত্য চাহি ন। উদ্ধাঞ, ভাঁবি মনে অন্থরের ক্রোধন-মূরতি, 
সহিব এ কারাবাসে অশেষ যন্ত্রণা কাদিয়া চলিল! ধীরে টব 

পর্দশ সর্গ। 

গেল। যবে দৈত্যপত্ি উত্তরতোরণে বিমথি দ্ছজে-__ক্তু নিন্দি দৈত্যসেনী 
দণ্ডিতে আমরদর্প--দপ্ডিতে সমরে অমরবৃন্দেরে, ধায় ঘোর কোলাহলে। 
মহাঁবল বাযুকুলপতি প্রভঞ্জনে, ঝটিকা-তাড়নে যথা তরঙ্গ উত্তাল 
দণ্ডিতে ছুর্জ্বয় পাশী জলকুলেশ্বরে, হেলে রঙ্গে বেল।-সঙ্গে সাগরের কৃলে-” 
প্রচণ্ড মার্তগুদেবে, শাদিতে সংগ্রামে কত জলরাশি দস্তে ছুটে উঠে তীরে, 

ভীম শিথিধবঞ্ষ শিব-ন্ুতে-_গেল! বরি আবার পাঁলটি ধায় 1সন্ধুর গর্ভেতে-_ 
কদ্রপীড়ে সেনাপতিপদ্দে । দস্ভ ছাঁডি তেমতি সমর-রঙ্গ অমর-দানবে | 
দ্বারে দ্বায়ে ফিব্বিতে লাগিল! দৈত্য-স্থৃত। লজ্বিয় প্রাচীর ক্রেমে উঠিতে লাগিল 

পূর্ববদ্ধারে ঘোর-রণ দেবতা-অসুরে-- অমর-বাহিনী ;1অগ্নি অগ্নিময় তম, 
ভীমরঙ্গে যুঝিছে অনল, বুঝে সঙ্গে জয়স্ত ভীষণ, দেব-সেনাদল আগে 
ইন্দ্রম্রত জয়স্ত কুমার, ধনুর্ধর ! ছুটিছে উৎসাহে, দিংহনাদে স্থুরকুল 

বাজিছে অমর-বাগ্চ সমর-উল্লাসে, করি উৎসাহিত। পড়ে দেব-অস্বাথাতে 

দৈত্যরণবাগ্য বাজে অন্থুনিধি-নাদে দৈত্য-অনীকিনী, পড়ে শিলাখণ্ড যথা 
ভয়ঙ্কর কোলাহল বিদারে অন্বর। আছাড়ি আছাড়ি ছাড়ি উচ্চ গিরিশৃ্গ, 
'্গ্রসরি চমুমূখে কোদগড টস্কারি কিংবা যথা ক্রমরাঁজি ঝড়ে মড়মড়ি 
দ'ড়াইল রুদ্রপীড়__বাজে ঘোর-রণ, ঘোর উচ্চন্বরে, বহি-_”হে অমরচমূ, 
ছুটিল অমর-ঠাট ত্রিদিব আকুলিঃ আর ক্ষণকাঁল বীর্য্য দেখাও অমনি, 
ছটিল দানব গঞ্জি জলদ-গর্জনে ; দেবহ্স্তগত তবে হয় এ নগরী । 
ঘন ঘন টলে স্বর্গ বীরপদভরে। অই স্থান, হে বীরেন্্র বাসবতনয়, 
কতু ক্গণকাল দেবসৈন্ত অগ্রসর লঙ্ঘিলে, দানবশূক্ত নিমেষে এ দ্বার ! 



হেমচন্দ্রের গ্রস্থাবলী। 

দেখিবে অচিরে সে চির-আনন্দধাম, 
থ নাই দেবচক্ষে বন্ৃকল্প যাহা, 

মরার চিব-রত্র নন্দন উদ্ভান।” 
গুলি অগ্নি স্কলিঙ্-ম্ডিত কলেববু 

ণ্ফে লক্ষে সর্ব-মগ্রে উঠিল! প্রাচীরে, 
চুটিলা জয়ন্ত দ্রুত সসৈন্ঠ পশ্চাতে । 
নারে রুদ্রপীড-মেন! সে বেগ ধরিতে , 
বত্রন্থুত যুঝিলা অদ্ভুত পরাক্রমে, 
নাঁরিলা ফিরাতে নিজদলে , ভঙ্গ দিলা 
সেন! সঙ্গে সর্বি-মঙ্গে শোণিতেব ধারা । 

এথায় উত্তর দ্বারে অমব স্থরথী 
ঘুঝিছে দানব সঙ্গে, সমরে মাতিসা 
দেখাইছে স্বববৃন্দ অমর-বিক্রম, 
[বারি দেতেন্দ্র-ভূজবল ভয়ঙ্কর 4 
ভুরক্ষিপ্ত শররাশি ঝলসি গগন 
চুটছে আকুল দিকৃ--বিদাবি যেমন 

"তরঙ্গ ধায় গ্রনঙ্গ শবীরে-__ 

উগারি অনলবাশি বিভীষণ শিখা । 
গড়ে ভীম জটান্থর (সঙ্গে ফিরে যাব 
ভ্বিফে।টি দানব নিতা) দৈতা মহাকায়, 
ন্ত কড়মড়ি ভীম গদাব প্রহারে 

'খ্বরায়ে ঘর্ঘরে যাহা বাষুকুলপতি, 
হানিছে চৌর্দিকে নাশি দনুজের দল, 
এক। লণ্ডভণ্ড করি দ্বিকোটি দানবে ; 

কালাগ্নি বলিছে শঙ্গে ধাইছে মাত 
উজলি সমরসিন্ধু--উজলি ঘেমন 
বাড়বাগ্নি ধায় আলি সিন্ধু শতক্রোশ-্ 

ঘুরায়ে প্রচণ্ড চক্র ন্ন্থুর নাশিহে। 

পলাইছে দস্তবক্র দানব ছুর্মতি, 
(অমর জর্জব-তন্ত দৃন্তাঘ।তে যার, 

ভয়ে ৰার লবণ-সম্ুব্্র প্রকম্পিত ) 
পলাইছে স্ব্ল সহিন্ত ভীমবেগে, 
লক্ষ লক্ষ দৈত্যসেন। ছুটিছে পশ্চাতে-_. 
যথ! ঘোর রঙ্গে ধায় ঘূরিতে খুরিতে 

ঘূর্ণবাযু সঙ্গে বৃক্ষ, লতা, পত্রকুল। 
শত থণ্ডে খণ্ড করি মুণ্ড দানবের 
ফেলিল! মার্তগ দেব, নিমিষে নাঁশিল। ! 
সহম্র দস্ুজ বীর, শৃন্যে ঘুরাইয়া, 
দীণ্ড চক্ত. ভয়ঙ্কর । পতিল সমরে, 
সুরস্ত বরুণ-হন্তে হাব ভুর্জার 

সিহতুণ্-_সিংহের সদৃশ মুণড গ্রীবা ! 
কাপিত নাবিকরন্দ সদ। যায় ভয়ে 
পশিতে পিঙ্গল।রবে--পশিতে যেষনি 
কতান্ত-ভবনে পাপী ( কেশরি-গর্জনে 
বরুণে নেহারি দৈতা প্রপারি দিভুজ 
( উন্নত বিশালতরুকাণ্ড যথা ) 
ছুটিল! বিকট বেগে গগন অশাধারি। 
দিলা রড বকণের অনুচর সেনা 

দেখিয়া অদ্ভূত কাণ্ড। গর্জিলা বরুণ-_ 
গর্জিলা যেরূপ পূর্বে, যৰে অহিরাজ 
উগাঁরিল1 কালকুট নীলকণ্ঠ-পেয় । 
কহিলা-__“য! পলায়ে, রে ভীরু ফেরুপাঁণ ! 
লুক] গিয়! নরকান্ধকারে সুরাধম ? 
অমরকুল-কলঙ্ক | ভঙ্গ দিলি বণে, 
পৃষ্ঠদেশে থাকিতে বরুণ? হা পামর ! 
দেখ, দেব-কুলাঙ্গারঃ দেখ, দৃবে থাকি 

সে সাহসও থাকে যদ্দি__-পাশীব কি তেজঃ। 
বলি ভ্তস্কাবিলা, যথা হ্ষ্কবি প্রলয়ে 
আন্দোলি অতলতল তবঙ্গ ছুটাঁন. 
ধবিল' সাপটি মহাঁপাঁশ--দ্িল] ছাঁডি 1 
মেঘমন্ত্র মন্ড্রিল অন্বরে পড়ে , টদত্য 
ভীম না?দ নখে দত্তে মনঃশিল1 ঘাতি,-- 
ছাইল সমরাঙ্গন টদত্য-শব দেহ। 
যুঝিছে অমরসৈন্ত প্র/চার-শিখরেঃ 
নিয়দেশে হীনবল দন্থজবাহিনী, 
নিরধি মচাদানৰ গঞ্জিল ভীষণ-_ 

বাস্থৃকি-গন্জভ্রন ভীম যথা, মহাঁদস্তে 
হানিল। প্রাচীবমূলে ঘোর পদাঘাঁত, 
টলিল অটল ভিত্তি বিশাই-নির্িত, 
পড়িল ভাবিয়া! শত থণ্ড খণ্ড হয়ে, 
ভূকম্পনে ভাঙে ষখ। ভূধব-শবীর। 
তুলিলা তখন মহা খড়া-_-ভি ন্দিপাঁল-_ 
বিশাল জলস্ত প্রান্ত সে খড়গ ভীষণ । 
আক্রুদ্ধ বৃষভ তুল্য বিক্রমে €দত্যেশ 
খণ্ড খণ্ড করি শৃন্ত ভীম ভিন্দিপালে, 
মথিতে লাগিল! বেগে দেব-চমূরাঁশি | 
উডিল অমর-তন্ু আচ্ছ।দি অন্বর, 
যথা সে কার্পানরাশি উডায় ধুনারি 
টঙ্কারি ধুনন-যন্ত্র ক্ষিপ্র দাগ্ডাধাতে | 
প্রবাহিল শ্বেত স্বচ্ছ অমর-শোণিত ; 
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দেব-অঙ্গে বহিল তরঙগাকারে-ধারা 
মনোহর-_-সৌরভে পুরিয়! অপরূপ । 
অক্ষত দেবের তনু অস্ত্রের আঘাতে, 
(অশরীরী মরুত যেমন ) ছিন্ন নহে 
ক্ষণকাল সে ভীম প্রহারে--কিন্ক দেহ 
দহে অস্দাহে, দহে যথা নরদেহ 

কুট হলাহলে ঘোরতর । স্ুরবৃন্ন 
জলনে অস্থির, অস্ত্র-প্রহারে আকুল, 

. ছাড়ি স্বর্গতল শীস্্ উঠিল বিমানে ; 
শূন্যে কোটি ব্যোমযাঁন 

আভাময়--দেব-অঙ্গ-শোভ। অঙ্গে ধরি। 
অযুত নক্ষত্র যেন উদ্দিল সহস। 
নীলাশ্বরে ! অপূর্ব কিরণ অভ্রময় 
ছুটিতে লাগিল শৃন্ঠে শতাঙ্গ-লহরী 
নিনাদি মধুর নাদে ? ছুটিল চকিতে 
শিথিধবঞ্জ মহাঁরথ ইরম্নদগতি, 
উত্তাপে ঝলসি নভশ্চর প্রাণিকুল ; 
অপূর্ব নিনাদে, পাশী বরুণ-স্যন্দন 
ছুটিতে লাগিল চক্রে চূর্ণি মেঘদল $ 
মনোরথ-গতি বামু-রথ ভ্রতবেগে 
আকুল করিল ব্যোমদেশ। বৃষ্টিধারে 
দেবপুরী অমরা-উপরে বরষিল 
শরজাল-_-টদত্যচমূ মুণ্ড, গ্রীবা, বক্ষঃ, 
বাহু তেদ্ি; চমকে উজপি অভ্রতন্ 
তাড়িত নিঝ'র যথ|। দুজবাহিনী 
অন্পায়! দুর-শৃন্টে অমর-স্গুরথা, 

না পারে স্পর্শিতে অস্ত্রে কিংব1 ভুজপাঁশে 
লাগিল পড়িতে, পলকে পলকে দৈত্য" 
সেন! অগণন ! নিরখিগা বুত্রাসু রস" 
ত্রিনেত্র ঘুরিল, ঘন বন্ছি চক্র প্রায় 
উজলি বিশাল ভাল; দন্ভে হুহুক্কারি 
বাড়ায়ে বিপুল বপুঃ করিল! দীঘল: 
দীঘল ভূধর মেরু যথা ; কিংবা যথা 
ফণীন্দ্র বাকি সিন্ধু-মস্থন প্রলয়ে ; 
ধীড়াইলা রণস্থলে দস্থজেন্দ্র শুর, 
প্রসারি সঘনে বাহু ঘন লক্ষ ছাড়ি 
প্রচণ্ড চীৎকার-ধ্বনি হঙ্কারি নাসার, 
দূর-শৃন্ে দেবযান ধরিতে লাগিলা, 
আছাড়ি আছাড়ি চূর্ণ ৫কলা ক্ষণকালে 

রথ অশ্ব অস্ত্রকুল সুদূরে-নিক্ষেপি। 

দেবসেনাপতিবৃন্দ জাঁসিত তখন 
আরো! দূরতর ঘোর অস্তরীক্ষ-পথে 
চালাইল দিব্য যান, দিব্য অস্ত্রকুল 
চাপে বসাইল। ক্রুত, শিঞিনী টক্কারি ততঃ 

. ঘোর নাদে; মহাঁতেজে ছুটিল সঘনে 
অস্ত্রকুল, বিশ্বহর গ্রলয়-পবন | 
ছুটে যথা ভাঙ্গি গিরি শৃঙ্গবাঁজি---ভাঁগি 

ক্রম-কাগ্ড-শাথা বেগে ; মুহূর্তে উড়িল 
দশ দিকে, লক্ষ লক্ষ দৈত্য মহাকায় . 
লণ্ডভণ্ড দৈত্যবৃা ! ভয়ঙ্কর বেগে 
ছুটিল বারীশ-অগ্ন মহ! প্রহরণ ; 
'ত্রিভূবন স্তম্ভিত কম্পিত চরাচর ; 
গ্রলয়-প্রাবন রঙ্গে উলিল ভূধর ; 
আসিল দনুজদল উত্তাল হিল্লে(লে ; 
শূন্ত যুড়ি পড়িতে লাগিল উর্দঘপদ 

_ অধুত দঙজ-তন্থ দূর-নিয়ে বেগে-_- 
পর্বত, ভূতল, সিন্ধু, অতল আচ্ছাদি। 
ঘন হাহাকার শব ৫দত্যমগুলীতে ! 
বিকট মৃত্যু-আরাব দণ্ডের ঘর্ষণ ! 
দহিছে দিতিজগণে প্রচণ্ড ভাস্কর 
বরষি প্রথর কর- কাঁলানল যেন- . 
রণক্ষেত্রে অন্ত দিকে । 
যুঝিছে কৌশলী 
সমর-পণ্ডিত ধীর শর উমান্ুত। 
দেখি বৃত্রে অন্ত শরে অভেগ্ শরীর 
হানিছে সুতীক্ষতর শর চমৎকার ; 
শূন্ত বাপি একেবারে বাহিরিছে যেন 
কোটি ভূজঙ্গমমালা; মালার আকারে 
ঘেরিছে অস্থর-অঙ বিদ্ধি খরতর, 

বিন্ধষে যথা বিষদস্ত বিষাক্ত তক্ষক 
ষমদূত্ত। শরদাহে আকুল অসুর, 
লক্ষ্য করি শিবন্থতে ধরিল সাপটি 
সংহারীর শেষশৃল-_দিল! শূন্টে ছাড়ি | 
চলিলা সে অগ্্রবর অন্বর উজলি, 
জলিল দুর্জয় শিখা ঝলকে ঝলকে ; 
্দ্মা্ড পুরিল শুল-গঙ্জভনে ভৈরব । 
ঘোর-রঙ্গে আ্রমে অস্ম--গ্রহপিও্ড যেন 
হইলে ত্বস্থানচ্যুত ভ্রমে শুদেশে- 

কভু বক্র চক্রগতি, কতু স্থির-ভাব, 
কখন নক্ষত্র তুল্য গতি অদ্ভুত ! 
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স্তভিত দশ্থজ দেব, অস্থির: আকাশ, 
'নেহারি শভুশুল। . কুমার-আদেশে 
'অনৃশ হইল! হুর্ধ্য আদি; কাদে, 
লুকাইয়। তহ্-আভা গভীর 
ডুবিল মরি. রে যেন জাধারি রা 

কোটি তারকার বৃন্দ! হুরিল দেবতা 
দেবতেজে গগনের তেক্োরাশি ত-- 
না রহিল শর-লক্ষ্য অস্তরীতক্ আর, 
একমাত্র গ্রজলিত শৃণ্ুলর কিরণ 
জলিতে লাগিল শুন্ভদেশে ক্ষণে ক্ষগে। 
প্রান্তে প্রান্তে গগনের ভ্রমিলা ত্রিশুল, 

বোড়শ 
নিকুঞ্জ সুন্দর, নন্দন-ভিতর, 

চারু শোভাময় মুনি-মোহকর, 
নবীন পল্লবে ঝর ঝর ঝর, 
নিনাদ মধুর) থর থর থর 

মঞ্জরী দোলে। 
সুগন্ধ-মোদিত নিকুঞ্জ-কাননে 
সুমন্দ মরুৎ আনন্দিত মনে 

ঢলিয় চলিয়া মধু-নিন্বনে 
ছুটিছে চৌদ্বিকে--পড়িছে সঘনে 

কুস্থম কোলে ॥ 
হাসে স্ষুলকুল তরুণ সন্ধা; . 
সুললিত শোভা, রসে ভর ভর 
শ্বেত রক্ত নাল পীত কলেবর 
থরে থরে থরে--হাসি মনোহর 

মুকুল-মুখে। 
ঝরে সুধাকণ! তন্ ন্সি্ধ করি 
ঝরে হিম যথা নিশিগন্ধাপরি ; 
ছোটে কুঞ্জময় মধুর লহ্রী 
সঙ্গীত-বাদন শ্রুতিমূল ভরি 

অতুল লনুথে॥ 
ডালে ডালে ডালে ডাকে পাঁখিকুল ; 
স্বরগ-বিহঙ্গ আনন্দে আকুল; 
কেলি করে সুথে খু'টিয় মুকুল 

উদ্রিভালে ডালে; কুরঙ্গ ব্যাকুল 
বেড়ায় লুটে । 

হেমচন্েরগ্স্থারলী। 

ঘুরি অন্তরীক্ষমর লক্ষ্য না হেরিয়া 
ফিরিল! টৈত্যেন্্র-করে অভিমানে নত। 
দেখিলা.দন্ছজপতি সে অসত্র-আলোকে 
রণস্থল ভীম শবস্থল এবে ! একা! : 
সে প্রাঙ্গণমাঝে !' যথা নগরাজচূড়া 
মৈনাক, মীনেন্দ্র-তিযি-বেষ্টিত সাগরে 
গজকৃর্্ন-রণে যবে উড়ে টবনতেম়। 
দেখিলা অদূরে, হাক: লি-বিলুষ্টিত: 

দস্থজবিজয় কেতু! নেহরি হঃখেতে 
টৈত্যনাথ স্বহস্তে ধরিল! সে পতাকা, 
ধীরগতি আলয়ে ফিরিল। চিস্তাকুল। 

স্বর্গ । 

ভরমে পঞ্চবাণ, পিঠে পুষ্পধন্ু, 
হাতে পুম্পশর, সুমোহন-তন্গু, 

অরুণ অধরে প্রভাতয়ে অনু 
স্থহাসি বিজলী; নেত্র-কোণে ভাঙ্ 

তরঙ্গে লুটে ॥ 
এন্দ্রিলা কহিছে "শুন হে মদন, 
রচিল। নিকুঞ্জ বাঁসন। যেমন। 
আশার (ও ) অধিক এ স্ররভি বন 
ত্রিদিবে অতুল--সফল সাধন 

তোমার স্মর। 

দ্েত্যপতি হেরি এ কুঞ্জ সুন্দর, 
বাখানিবে তোমা, শুন, গুণধর, 
বণশ্রান্ত বে মহাদৈত্যবর, 
ফিগিৰে এখানে ;) রতি-মনোঁহর, 

স্থথে বিহর 1” 
বলি কুঞ্জে পশি, এন্িল! অুন্দরী 
হাসে চাঁরু হাসি সুদর্পণ ধরি; 
হাসে চারু হাসি পান-পয়োধরী 
হেবি বিষ্বাধর,_-অপাঙ্গ-লহরী 

নয়নে খেলা । 
“বাম আমি, ওহে দৈত্যকুলেশ্বর” 
কহে দেত্যরামা অর্ধ-মৃহু স্বর, 
“শচী ছাড়ি নাথ, আমায় কাতর 
করিবে ভেবেছ--ইচ্ছার আমার, 

এতই হেলা ॥ 



ব্বত্র-সংহার। 

আমি, ধত্যনাথ, রমনী তোমার, 

বাসন! পৃরান্ধে আছে অধিকার 
তোমার (ও) যেমন সেমতি আমার, 
হে দনুজপতি, দেখিবে এবার 

বাম “কমন ।” 

হেনন্তালে শুনি ভূষণের ধ্বনি 

ফিরিল। এক্দ্িলা--ধেন ভূজঙ্গিনী 
ডমরুর রবে ফিরয়ে তখনি 
ফণা ছুলাইয়া_ভূটবিরা ইন্দ্রাণী 

করে গমন ॥ 

দেখিল! একাকী অনঙগমোহিনী 
রতি আসে ধীরে বাজিছে কিন্কিণী, 
চিস্তা“অবনত চারু-চন্দ্রাননী 

বথা হৃর্য্যমুখা, যবে সে যাঁমিনী 
হয় আগত । 

জিজ্ঞাসে এন্ড্রিলা, “*মদন-মহিলা, 
ইন্দ্রপ্রিয়া শচী কোথায় রাখিল? 
বাসব-বনিতা, কহ, কি কহিলা 
শুনে সে বারতাঃ শিরোপা কি দিল 

মনের মত ॥” 
“টৈত্যেশ-মহিষি, আমি তব দাসী, 
কেন ব্যঙ্গ কর, মুখে নাহি হানি, 

ইন্দ্রের কামিনী যে অভিমানিনী, 
জান ত সকলি- _গন্ধররব-নন্দিনি, 

শচী না আসে। 

ন1 চাহে মোচন, চির-কারাবাসে 

রবে ইন্দ্রজায় __-এ স্বর্ণানবাসে, 
শচী নাহি চাহে আপন মঙ্গল 

দচুজ-প্রসাদে--সহিৰে সকল 
না ভারে ত্রাসে ॥” 

প্রফুল-আন্ন গন্ধর্ব-কুমারা 
নয়ন-কোণেতে রতিরে নেহারি, 
খেলায়ে অপাঙ্গে তাড়িত-তরঙ্গ 
দংশিল! অধর--করি গ্রীবা-ভঙ 

ক্ষণেক থাকি। 

কছিলাঃ “কি রতি, ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী 
না! আসিবে হেথ!। ? সাবাস্ মানিনী ! 
বৃথা কি হবে- ক অস্থরের রাণী 
“চার উদ্ধার্ঃ ?--ব।ব লে। আপনি 

এ সব রাখি ॥ 

১৩-৮১ ৪ 

সাজ। দেখি, রতি, ভাল ক'রে মোরে, 
কেশ-বেশন্তাস আসে ভাল ভোগে ) 
সাজা লো! তেমতি যেন ছাসি ভোর 
বাধি ঠতারাজে-_রতি, মন তোরে 

সাজা আমীর 
িনিয়া সমর ফিরিলে অনুর, 
রণশ্রাস্তি তার করিব লো দূর 
এ নিকুঞ্জ-বনে !--মরি কি মধুর 
মদন-কৌশল ু  মরি কি গ্রচুর 

স্থগন্ধ বায়! 

সাজাইল রতি গন্ধব্ব কুমারী, 
(ধন্ত রতি, তোর গুণে বলি হারি। ) 
নীলোৎপল যথা ধুলে ধারাবারি 
এন্দ্রিলার মুখ, অলকার সারি 

অমর তায়। 
সাজিল এন্দিল ; মধুর মাধুরী 
বসন-ভূষণে পড়ে যেন ঝুরি 
পড়ে যেন ঝুপি চাঁর-পয়োধরে ! 
লাবণ্য-তরঙ্গ থরে থরে থরে 

নাচিল পার! 
বসস্ত-সময়ে কিবা সাঁজে রতি 
ভূলাতে কনর্পে-বকূপকুলপতি ? 

'শিবের সমাধি ভাঙ্গিতে পার্বতী 
সাঞ্িন! বা! কিবা? মোহিনী যুবতী 

স্থধা-তুমুলে? 
নিন্দিলা সে সব এঁন্দ্রিল রূপসী 
সাজিল! সুন্দর, বাসে কটি কসি, 
কুস্তলে রতন ঝলিছে ঝলসি 
তারকার মালা--মন্মথপ্রেয়সী 

আপনি তুলে ॥ 
অসুর-মোহিনী নেহারে মুকুরে 
সে বেশ-লাবণ্য। গরবেতে পুরে ; 
শচীরে পাইবে ভূলায়ে অন্থুরে 
ভাবিল নিশ্চিত, কোকিলা-কুহরে 

কহে “লো রতি, 
সাজা এইথানে যত অলঙ্কার, 
যত বেশতৃষা আছে লো আমার , 

রতন-মুকুট, মণিনয় হার, 
জয়লবধন স্ধনেশ-ভাগার 

ঢাল যুবতি ॥ 



 হেমচক্দ্রের গ্রস্থাবলী । 

আন যান পুষ্পরথ, অশ্ব, গজ, . 
নেতের পতাকা হেমময় ধ্বজ ; 

আন বীণা, বেণুং মন্দিরা, মুর, 
আমার য। কিছু ;--মানন-পক্কজ, 

: ফুটাব আজ । 
বল চেড়ীদলে সশস্ত্র সাজিয়া, 
দাড়াক সকলে এখানে আসিয়া 
ত্রিজটা, ত্রিগুপা, কপালী, কালিকা, 
যে যেথা আছে লো! গন্ধর্ব-বালিকা, 

দাঁনবী সাজ। 
যাও, হে অনজ, ফিরিলে অনুর, 
জানাইও বার্তা, নিকুঞ্জে মধুর 
ত্রমি কিছুকাল ।”-_-বাজিল ঘুজ্য্র 
নাচিয়া কটিতে, চরণে নুপুর 

| | মধুর'তায়। 
প্রীজ্িলার গতি কে ফিরাতে পারে ?* 
“ফছিগ দানৰী মৃছুল বন্কারে”” 
“হে দন্থজনাথ, এন্দ্রিল। হে নারে 
বাসন। ছাড়িতেস্্বাসব-প্রিক়ারে 

ধরাব পাক ।” 

হেনকালে কাম কহিল! সংবাদ, 
ফিরিছে দৈত্যেন্্র সাধি নিজ সাধ 
জিনিয়া! সমরে- যথা সে নিষাদ 
উজাড়ি অরণ্য পূরাইয়! সাধ 

কুচীরে যায়॥ 
সুগস্ভীর গতি, অতি ধীর ভাব, 
ভাবে দৈতা মনে “এ জয়ে কি লাভ? 

সমূহ বাহিনী সংগ্রামে অভাব 
' করিল অমর--একপে দ্বানব 

কদিন রবে? 

আমি যেন রণে লভিচ্ু বিজয়, 
আমারি যেন এ শরীর অক্ষয়, 
প্রতি রণে যদি দৈত্যকুলক্ষয় 
হয় হেন রূপে, কারে লয়ে জয় 

তৃঞ্জিব তৰে ?” 
চলিল! এন্দিল। আগু বাড়া ইয়া, 
বসস্ত-সথারে সংহতি লইয়া, 

 চলনভঙ্গীতে তরজ তুলিয়া 
ভূল।য়ে কন্দর্প মধুর অমিয়া 

হাসিতে ঢালি ॥ 

দিলা আলিঙ্গন প্রফুল্ল লোচন ; 
নেহারি অন্থর দানবা-বদন 
তুপিলা সকল ভাবনা-বেদন 

যা ছিল অন্তরে নিমিষে ক্ষালন 
মনের কালী ॥ 

কহিলা, "্ীত্দ্রিলে, এ কি মনোহর 
শোভা হেরি আজ মরিকি সুন্দর, 

রুধিরে ফুটিছে সু-ওষ্ অধর 
অরুণের রাগে ! তন্ু-নিষ্ককর 

এ ভুজলতা 1” 
“রণশ্রান্তি, নাথ, ঘুচাতে তোমার, 

আমার আদেশে বিরচিল। মার 
মধুর নিকুঙজ ) শোভ। হেরি তার 
সাজজ আপনি ! রণচিস্তা-ভার 

ঘুচাব চল।” 
রুণু রুণু ধ্বনি কিন্কিণী নৃপুরে, 
আগু হইল] ধনী ধীরে ধীরে ধীরে, 
অদীঘল-তন্গ ভরে দৈত্যবরে 
বাধি ভুজপাশে- চারু অঙ্গে বরে 

শশাঙ্ক-আলে|। 
প্রবেশি নিকুঙ্জে শিহরে দানব ! 
চারিদিকে মু মধুর ন্থুরব, 
যেন উথলিছে মধুর-অর্ণব 
ঢলয়া চৌদিকে ! মুকুল পল্লব, 

অনঙ্গ-শর। 
অচেতন ত্য ভুঙ্জিয়া মাধুরী ! 
জাগাইল! হাপি এক্দ্রিল৷ সুন্দরী, 
রণশ্রাস্ত শূরে স্থুরে শাস্ত করি, 
চলিল৷ ভ্রমণে ভুজপাশে ধরি 

অস্থরবর-॥ 

কিছু দূরে গিয়া কহে ৫দত্যরাজ, 
“এ কি হেরি, প্রিয়ে, তব ভূষা, সাজ ! 
কেন এ সকলে কেন হেখ। আজ 
পড়িয়। এ ভাবে ? চেড়ীর সমাজ? 

একি সমর ?” 
“কোথা তবে আর রাখিব এ সব, 
কহ শুনি, ওহে হৃদয়-বলভ ! 

কার গৃহ হায় ভবন ও সব, 
দেখিছ ওখানে ? অমর-বিভব ! 

শচী-্ভবন ! 



বত্র-সংহার । | ৯৯ 

অমরার রাণী! ইন্দ্রের ইঞ্জানী ! 
কহিল! রতিরে, কহিল বাখানি, 
এ ভূবন তার 1 কহিলা কি জানি 
তক্কর আমরা ?--চাহে ন1! সে ধনী 

কারা-মোচন। 

“দত্য-বাক্য ছার কহিলা আবার 
“কারামুক্তি, হায়, কে কনে রে কার?” 
শুন হে দানব, পুলোম-কগ্ঠার 

এ সুখ-এশ্বর্যয। তার(ই)অধিকার 
হেথা সকলি ! 

'কি জানি কখন্ আসিবে দে ধনী 
মনোছুখে তাই আইন আপনি 
লতার নিকুঞ্জে ! ছাড়িব ষথনি 
শচী আজ্ঞ। দিবে ।”--নীরব রমণী 

এতে বলি। 

শুনিতে শুনিতে ক্রোধেতে অধীর 
বাড়িতে লাগিল অন্থর-শরীর 
পর্বত-আকার 7 নিশ্বাস-সমীর 
বিল সবেগে কহিল, গম্ভীর 

“রতি কোথায়?” 

রতি কাপি কাপি আপি ঠদত্যপাশে 
কহে “ন্ত্রপ্রিয়া রবে কারাবাসে। 
নাহি চাহে শচী আপন মঙ্গল 
টদত্যেশ-প্রসাদে সহিবে সকল 

থাঁকি এথায়।” 

রক্তবর্ণ আখি ঘৃরিল সধনে, 
ফুলিল অধর ভীষণ বদনে, 

কড় কড় ধ্বনি রদনে রদনে 
উঠিল বিকট --কহিল গর্জ্নে 

' ভীম অশ্ুরস্- 
“আমার আদেশ হেলিলি, ইন্দ্রাণি? 
বিফল করিলি দৈত্যরাজ-বাণী?” 

বলি ছিড়ি কেশ ছুই হস্তে টানি 
ছুটিল হঙ্কারি--হেরি দৈতারানী 

বামা চতুর-_ 
নিল ফুলধনু আপনার হাতে ; 
ৰাকাইল চাপ (ফুলবাণ তাতে) 
আকর্ণ পূরিয়া ; বসি হাটুগাড়ি এ 

(সাবাস্ সুন্দরি 1) বাণ দিল ছাঁড়ি 
ঈষৎ হাসি & 

অব্যর্থ সন্ধান! মদনের বাঁণ | 
আকুল করিল দন্ুজ-পরাণ 
ফিরিয়া দেখিল স্থির সৌদামিনী 
হাসিছে এন্ট্রিলা-_দাঁনব-কামিনী ৃ 

লাবপ্যরাশি।'' 
দাড়াইল। শূর । আসিয়া নিকটে, 
এন্ররিল৷ কহিল। মধুর কপটে, 
“এ নহে উচিত, হে দন্ুজনাথ, 
তুমি বাবে সেথা করিতে সাক্ষাৎ 

শচীর সনে |. 
তবে গর্ব তার হবে ষে সফল, | 
সেই স্বর্গরাণী! হবে কি বিফল 

দাসীর আদেশে ঠ&ৈত্যরাজ বল? 
এন্দ্রিলা-বাসনা জান ত সকল, ্ 

আছে ত মনে |” 
কে টদত্যপতি তোমায়, সুন্দরি, 
দিলাম স'পিয়। ইন্দ্রসহচরী ; 
যে বাসনা তব তার দর্প হরি, 

পূরাও, মহিষি + ফণা চূর্ণকরি . 
আন ফণিনী।”, 

হরষে উন্মত্ত হাঁসিলা এক্দ্রিলা ) 
সুখে ৫দত্যবরে আলিঙ্গন দিলা; 

চেড়ীদল সঙ্গে হরষে চলিল! 
গজেন্দ্র-গমনে ;) কটাক্ষে হাঁনিলা 

ঘোরদামিনী । 

সগুদশ স্বর্গ । 
দেবারি দহুজনাথ টৈত্য-সভামাঝে 
বেষ্টিত অমাত্যঠবর্গ ; সমর-কুশল 
মহাঁবল সেনাপতি-বৃন্দ চারিধারে। 
নিকটে বসিয়া! ধীরে লুমিত্র ধীমান 

৮০৬০০ 

কহিছে গম্ভীর-ন্বরে “দৈত্যকুলেশ্বর, 
দিন দিন মরে দৈত্য দেবের উৎপাতে, 

মরি লাজে কত হায়, ন1 হয় গণনা 
বীরবংশ ধ্বংস-প্রায় দেবতার তেজে। 
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ক্রমে দর্প, সাহস বাড়িছে দেবতার 
বাড়ি বরিষায় যথা তরজিণী-ধার 

ধায় রঙ্গে ভাঙ্গি বাধ দুকুল উছুলি, 
গৃহ, শন্গ, পশু, প্রাণী নাশি অগণন | 
হের ছুর্ণিবার তেজে জয়স্ত, অনল, 

সমরে অসুবে জিনি অসম-সাহসে 
প্রবেশিলা পূর্বদারে, লজ্ঘিল! প্রাচীর 
অসংখ্য অমর-সৈম্ত ; হে ৫দত্যশেখর, 
অর্দজেক অমরাব হী ভূজবলে দেব 
অধিকার কলা । এবে উত্তর-তোরণে, 

. আবার সাজিছে রণে দেবসেনাপতি 
... মহারথী কুমার, সূর্য্য, বরুণ, বায়ু। 
; ভাবিলা, হে দচুজেন্্র, পলাইল! তাঁরা 
 জুকাতে ত্রিশূল-ভয়ে পাতালে আবার, 

সে আশ নিক্ষল, প্রভূ, ইন্দ্রজালে ছলি 
করিছে কপট-রণ অমর মায়াবী | 

টহল দেব অস্ুর-কণ্টক ! কি উপায়ে, 
বুঝিতে না পারি, ছায়, এ সুবর্ণপুরী 

হবে মুরথা-শুন্ত-্ছুঃংসহ সমর 

সহিবে ক*দিন আর এরপে দানব ?” 
দানবকুল-ঈশ্বর বৃষাস্থুর তবে-_ 
“সত্য যা কহিলা, মন্ত্রি, কিন্ত কহ সুধি, 
কি ফল বাচিরা স্বর্গ ছাঁড়ি ?--যার লাগি, 
কত তপ €কন্ু কতযুগে নিরাহারে ; 
জিনিতে সঘরে যায় কত মহারথা 
দৈতাবীরকুল-শ্রেষ্ঠ ত্যজিলা পরাণ $ 

যার লাগি অসংখ্য অসংখ্য দৈত্যসেনা 
পড়ে রণে, বীরদর্পে শমনে না ভরি । 
জনম বীরের কুলে-_মরণ (ই) সফল 
শত্রু ঘাতি রণস্থালে! হে সচিবোত্তম, 
কে কোথা রাজত্ব ভূঞ্জে বিনা যুদ্ধ-পণে-_ 
মৃত্যুভয়ে সমণ্জে বিরত কবে শুর ? 
কবে সেবীরের চিত্তে কতাস্তের ভয় 
হানিতে সমরে শক্র? ত্যজিতে পরাণ 

_ষুঝি রঙে রিপুসঙ্গে সমর-গ্রাজণে ? 
শুন, মন্ত্রি, যত দিন এ দচুজকুলে 
একমাত্র মস্্ধারী থাকিবে জীবিত, 
পারিব ধরিতে অস্ত্র এ প্রচণ্ড ভূজে, 
বহিবে রুধির' শ্রোত এ দেহে আমার-_ 
নাহিক্ষাত্ত তত দিন এ ছুরস্ত.রণে।” 

হেন কার্সেকিদ্রপীড়) বীর-চুড়ামণি, 
মণ্ডিত সমর আসি দাড়াইলা 
নতশির, পিতার সম্মুখে কর যুডি। 
শীর্ষক উজ্জল শিরে, অজে স্ু-কবচ, 
রত্বময় অসিমুট্টি ঝলঘসে কটিতে-_ 
সারসনে ) পৃষ্ঠদেশে নিষঙ্গ ঝলপে। 

' কহিলা “হে তাত, তোম! দেখাতে মুখ 
পাই লাজ, হে বীরেন্দ্র, তব পুত্র আমি 
চির-অরিন্দম রণে--সমরে হারিন্ু, 
নারিসু রক্ষিতে পুরী তিন দিন কাল। 
নারিচ অনল-হত্তে | জয়স্ত বালক | 
অধিকার কৈল দ্বার রক্ষিত আমার ! 
রণে ভঙ্গ দিল, পিতঃ, দনুজ-বাহিনী-_ 
আমি যার সেনাপতি | জীবিত থাকিয়া, 
তাহা চক্ষে নিরখি্ু। এ নিন্দা ঘুচাঁব, 
জ্রিলোৌকবিজয়ী দত্যপতি রণস্থলে ) 
সমর-বহ্ছিতে--যথ! দাবাগ্রিতে বন-_ 
দহিব অমর-টৈন্ত ) সমর-কুশল 

,ক্িনিব অনল-দেবে__জয়স্তে জিনিব $ 
নতুবা, হে তাত, এই শেষ দরশন 
ও চরণ-অরবিন্দ। আজ্ঞ! দেহ স্ুতে ।” 
বণি পিতৃপদধূলা ধরিল। মস্তকে । 
গুনিয়া পুত্রের বাঁণী বৃত্রের নয়নে 
দেখা দিল বাম্পবিন্দু, দ্বিতৃজ প্রসারি 
পুত্রে দিয়া আলিঙ্গন কিল! টদৈতোশ--. 
“এ প্রতিজ্ঞা, বীরশ্রেষ্ঠ, উচিত(ই) তোমার 
দনুজকুলতিলক পুত্র রুদ্রপীড়, 
চির-অরিন্দম তুমি-_কিন্তু শুনি পুনঃ 
সুরেন্দ্র আসিছে রণে, পশিবে সত্বর 
অমরায়--সুরনাথ হুর্জয় সমরে 
না পারে যুঝিতে তারে ত্রিভুবনে কেহ 
মৃত্যুজযী বৃত্র বিনা, রক্ষঃ-সুরা সুরে | 
তার-সুনে স্মরে-পৃশ্শিবরি এক] তুই? 
রে সুধনি, একমাত্র পুত্র তুই মম।” 
বলি পুনঃ গাঢচতর দিলা আলিলন 
রুদ্রপীড়ে বক্ষে ধরি দহজশেখর। 
কহিল আবার ছাঁড়ি ঘন দীর্ঘশ্বাস--- 
“কিন্তু বীর তুই--বীরপুত্র মহারথী 
কেমনে নিবারি তোরে ? কেমনে বা বলি, 
যাঁও বৎস, দেত্যকুল-রবি অস্ভে যাও ।” 
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পহে পিতঃ” কহিল! বৃত্রনন্্রন তখন, 
“কি ফল জীবনে, হেন কলঙ্ক থাকিতে, 

কি ফল €তামার(ই) তাত, হেন বংশধরে, 
নিন্দা যার আজীবন ত্রিলোঁকে ঘুষিবে 
হাঁসিবে অস্থর সুর ষক্ষ যার নামে? 
জীবনে জীবন-অস্তে জগতে ত্বৃণিত । 

ক্সিলোকবিজয়ী পিতঃ, কহিবে সকলে, 
কুলাঙ্গার কাপুরুষ তনয় তাহার 

পলাইল। প্রাণভয়ে না ফিরিল! রণে, 
পুনর্বার এ কলঙ্ক ন। হ'লে মোচন 

জীবন নিক্ষল মম! হে দস্থজনাথ, 
মরিব বীরের মৃত্যু সমরে পশিয়1।» 
'উৎসাহ-প্রফুল্পনেত্রে আনন্দে অসুর, 
নিরখিলা পুত্রমুখ ছটাবিষ্ণপ্ডিত 
ভাঙগু-বিমগ্ডিত যথা কনক-অচল 
সহন্্-কিরণমালী উদ্দিলে শিখরে ! 
কহিল! সংবরি বেগ “ন1 নিবারি তোমা, 
যাও রণে অরিন্দম, পুত্র রণজয়ী; 
পাল বীরধর্্ম, ভাগ্য যা! থাকে আমার ।* 
বলি কৈল। আশীর্বাদ অরশ্রুবিদ্দু মুছি। 
বন্দি পদ জনকের আনন্দে গলিলা 
রুদ্রপীড় । জননী-নিকটে গেলা দ্রুত । 

দেখিল৷ এন্দ্রিলা চেড়ীদলে সুসজ্জিত 
চলে মন্দাকিনী-তীরে শচীরে বান্ধিতে। 

আনন্দে জননী-পদ বন্দিল! বীরেশ; 
কহিল! “জননি, সুতে দেহ পদধূলি, 
দিলা আশীর্বাদ পিতা, প্রতিজ্ঞা আমার 
নির্দেব করিব গ্বগপুরী। কিন্তু মাতঃ, 
কে কহিতে পারে ক্রু, সমরের গতি, 
না হেরি যগ্যপি আর ও পদযুগল, 
ও পদ্দঘুগলে+ মাতঃ এ মিনতি মম, 
রেখে। মা! চরণে ইন্দুবাল! সরলারে 
পতিগতপ্রাণা সতী স্েছেতে পালিতা, 
রক্ষা করো, জননি গো, স্েহদানে তারে।” 
হায় বে, ঝরিল অশ্রু বীরেন্দ্র-নয়নে 
শ্মরি সে হৃদয়-ইন্ফু-্-ইন্দুবালা-মুখ, 
এ বিদায়ে কার হায়, না আর্রয়ে হিম! ? 
এন্সিলার(ও) শিলাময় হ্বদয় তিতিল ? 
বাশ-বিন্ু নেত্রকোঁণে, কহিল দানবী 

স্তনয়ের মুখজাপ লয়ে ঘন ঘন, 

“এ অণ্ডভ কথা, বৎস, কেন রে শুনালি? 
কাঁজ কি সমবরে মোর? এক] টত্যনাথ 
নাশিবে অমরকুল শঙ্কর-ত্রিশূলে। 
টদৈত্যকুল-পক্কজ, সমরে নাহি যাও ।” 
«ন1 মাতঃ) অন্তর জলে অনন্ত শিথায়। 

 স্মুর-হস্তে হারি রণে, নির্বাণ আন্ৃতি 
সমর্পিব এবে তায়. অমরে দগ্ডিয়া;) 
তনকের শেষ ভিক্ষা মনে রেখো, মাতঃ.!. 
পেয়েছি চরণধূলি জনকের ঠাই। 
দেহ পদধূলি তব।” এতেক কিয়া 
ভক্তিভাবে প্রণমিল! জননী-চরণে। 
পুত্র কোলে করি ন্েহে দানব মহ্ষী 
বান্ধিল৷ শীর্ষক চুড়ে বিশ্ব সচন্দন, 
কহিল! আশ্বাসি “বৎস, এ অর্থ্য সতত 
অলক্ষ্যে রক্ষিবে. তোরে--এ মম আশীষ ; 
যাও রণে রণজয়ী অরিন্দম বীর !” 
হেথা চারু ইন্দুবাল! কল্পৃতরুমূলে, 
( শুভ্র কুম্থমের যাল! লুটিছে উরসে ) 
বসি শ্বেত শিলাতলে, সখীদলে মেলি, 
শুনিছে রণসংবাদ ভাসি অশ্রুনীরে । 
আহা, সথমলিন মুখ, হৃদয় কাতর ! 
যেন রে নিদয় কেহ বিহজ ধরিয়া 
হেমত্তের দেশ হ'তে আনিলা গ্রীক্মেতে 
ভাবিছে দানববাল! তেমনি আকুল । 
কে পারে কহিতে, প্রাপ স্বকোমল যার, 
সমরের ধোঁরশিখা--জলিছে চৌদিকে ? 
অহরহ দিবানিশি রণ-কোলাহল ? 

করুণ ক্রন্দনাঘাত নিত্য শ্রুতিষ্ুলে ? 
কহিতে লাগিল! শেষে ব্যাকুল হইয়া--- 
“কত দিনে, হায় সখি, এ সমরনমোত 

শুকায়ে নিঃশেষ হবে? কত দিনে, পুনঃ 
ধরিবে পূর্ধের ভাব এ অমরাবতী ? 
পুভ্তর শোকাতুরা, জাহা, মাতার রোদন, 

সথি রে,বিদরে হিয়া !--বিদরে লো প্রাণ ! 
স্বামীহীন। রমণীর করুণ ক্রন্দন | 
ভগিনীর খেদত্বর, ভ্রাতার বিয়োগ । 
হায়, সধি,. বল্ তোর। বল্, কি উপায়ে 

দচ্জর এ দুর্দীশ! ঘুচাইতে পারি ? 
এ দেহ করিলে দান হয় যদি বল্, 

_ নিবাই সমরানল তন সমপিয়া। 



১৬২ 

সখি রে, বুঝিতে নারি কিরূপে এ সব 
অন্গুর-অমরকুলে মহাবীর বত 
নিদয় নহে লো তার! আপনা পাসরি 
জীবন-ঘাতক অস্ত্র হানে পরম্পরে ? 
না ভাবে মমতা-লেশ নাহি ভাবে দয়া, 
সদাই উন্মত্ত-প্রায় নিঠুর সমরে ; 
হানি অস্্ বধে প্রাণী, ভাবে না অন্তরে 
কত যেবাতনা জীবে জীবন-নিধনে । 

সমরস্মুরাতে ছার, অমর দানব, 
হয় কি এতই সখি উন্মত্ত অজ্ঞান ? 

' কিংবা কি সে পরাণীর (ই) প্রতি হ্িভাব 
কুটিল কপটাচারী প্রাণিমাত্র সবে? 
কেমনে বা ভাবি তাহ? হ্বদয়বন্তুভ 
আমার ধিনিঃ লে! সই, কপটতা তারে 

হেমচন্ত্রের গ্রস্থাবলী। 
নিষ্ঠ র দারুণ, তুমি ললন] হৃদয় 
মথিতে আহলে প্রিয় ছলন| করিয়া! 
ত্যজ রণসাঞ্জ শীঘ্র দেখা ই(ও)ন। আর 

বিভীষিকা তরুণীর হৃদয় তাপিতে |” 
“প্রেয়সি, নিষ্র আমি সত্যহ কহিলা ; 
পালিতে বীরের ধর্ম দিলাম বেদনা 
তোমার হৃদয়ে, প্রিয়ে, লভিতে বিদায় 
এসেছি, বিদায় দেহ যাই রণস্কলে ” 
“যাবে নাথ ?” বলি, ধারে চাকু চন্দ্রানন 
তৃপিল! ব্ন-ইন্দু পতিমৃখতলে, 
প্রদোষ-কমল বথা মুদিতে মৃদিতে, 
নেহারে শিশিরে ভিজি অন্তগত ভানু |. 

“যাবে নাথ, যাবে কি হে ছি'ড়িয়া এ লতা, 
বেঁধেছি তোমায় যাহে কত সাধ করি? 

না পরশে কোন কালে, তবু কি কারণ ছিড়ে কি হে তরুবর, ঘেরে যদি তায়, 
সমরে নাঁশিতে প্রাণী না হন বিমুখ? 
দিব না দিব না নাথে সমর-প্রাজশে 
প্রবেশিতে পুনরায় ; রাখিব বাঁধিয়া 
ব্দয়-ডপরে এই তৃূজলতা৷ পাশে, 
নিদারুণ হ'তে তারে দিব না লো আর” 
হেনকালে রুদ্রপীড় বৃত্রের তনয়, 
সজ্জিত সমর-সাজে, সুধীর গমন, 
অধোমুখে ধীরে ধীরে উদ্যানে প্রবেশি, 
অগ্রসর ক্রমে সেই কল্পতরুমূলে । 
দুর হ'তে দ্বেখি পতি, উঠিয়। শিহুরি, 
ছুটিল। উতল। হযে ইন্দুবাল! বাম) 
পড়িল। বক্ষেতে তাঁর বাহু জড়াইয়া, 
তরুলতা। তরুদেহ ঘেরে ষথ৷ স্থথে। 
কহিলা-কোকিলাধ্বনি কঠে কৃহরিল, 
(হায় যবে ভগ্রম্বরে ডাকে পিকবধূ) 

কহিল, “হে নাথ, কেন দেখি হেন সাজ? 

রণসাজে কেন পুনঃ লাজালে মুত? 

এখন (ও) সমরক্রেশ দুর নহে তব? 
এখন (ও) নিশিতে, নাথ,নিদ্রা নাহি যাঁও। 
কত স্বপ্ন সারানিশি শুনাও প্রাণেশ, 
আবার এ বেশ কেন দহিতে আমাক? : 
ছলিতে আমার বুঝি সাথ ছিল মনে-_ 

' ই্দুবাল1 ভাবে ভয়. সময়ের বেশে, 
ভাই ভয় দেখাইতে আইলে, প্রাণেশ ! 
খোল, প্রতৃ, রণলাজ না পারি সহিতে ! 

তরুলতা ধীরে ধীরে আশ্রয় লভিয়া? 
! ছিড়িলে তবুও নাথ লতিকা ছাড়ে না। 
1গতি তার কোথা আর বিন সে পাঁদপ ? 

কোথ নাথ বল বল তরঙ্গের গতি 
বিনা সে দাগরগর্ ? তে সথে, নিঝর 
খেলিতে না বাসে ভাল ৫শল-অঙ্গ বিনা, 
শত ফেরে ঘেরি তারে করয়ে ভ্রমণ 

ঝর ঝর নাদে সদ--তেমতি হে আমি, 
থাকিব তোমার এই হৃদয়ে জড়ায়ে ।” 
শুনি, সেহভরে বীর ধরিলা তরুণী, 
চারু চক্দ্রানন চুম্ি ফেলি অক্রধার] । 
ওকাইল ইন্দুবাল, নিদাঁঘে যেমন 
শুকায় কুস্ুমলতা ভানুর পরশে! 

কহিল! সরলা বাল1 -নয়নের জলে 
ভিজিল বীরের বর্ম, ৫5ল সারসন 
“যাবে বদি, নাথ, আগে এই লতাকুল: 
পালিনু যে সবে দৌোছে যত্বে এতদিন) 
এই পুষ্প তরুরাজি কিসলয়ে ঢাক। 
দেখ দ্বেখ কত পুষ্প ছুপি ভালে ভালে 
অধোমুখে ভাবে যেন ছুঃখিনীর কথা ; 

ত্বহত্তে অর্জিন্ু যায় কতই আদরে ! 
নাশ আগে সেই সব বিহজমরাজি 
রঞ্জিত বিবিধ বর্ণে--নয়ন -রঞ্জন ! 
প্রতিদিন পালিলা যে সবে ছুগ্ধদানে-) 
ক্ষুধার্ত দেখিলে যায় হইতে কাতয়, 
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নাশ এই সধীগণে, আক্ীবন যার] « 

সুখের সঙ্গিনী মম, আঙীবনকাল 

সম্প্রীতে পালিল! সদ',--৫৭ বল! প্রাণেশ 
প্রীণ, মন, দেহ শ্েহ-রসে মিশাইয়। | 
নাশ পরে এ দাসারে--জীবন নাশিতে 
নাহি ত তোমার মায়া, বীর তৃমি, নাথ! 
পাতিয়া দিলাম বক্ষঃ, হান এ হাদয়ে 
পে রক্ত-পিপান্থ অসি১স্ংণে যাও বীর 1” 
বলি যৃঙ্ছাগত ইন্দুবাল! ইন্দুমুখী; 
সখীর! যতনে পুনঃ করায় চেতন, 
রুদ্রপীড় স্বেহে চুষি অধর, ললাট 
শিবিরে চলিল] ভ্রত চঞ্চল-গতিতে ! 

নীরবে চাহিয়া পথ থাকি কতক্ষণ 
কহিল! দনবকন্ঠা চারু ইন্ফুবালা-_- 
“হায়, সখি, সংগ্রামের মাদকত! হেন, 
শিখিব সংগ্রাম আমি ফিরিলে প্রাণেশ !” 
হায় ইন্দুবালা, তুমি কি জানিরে বল, 
জীবের হ্বদরার্ণবে কি অদ্ভূত থেল1? 
মুর্তিমতী সরলতা তুমি জীবকুলে। 
দানব-কুলের চারু কোমল নলিনী। 
আকুল সরলা ব।ল! ব্যথিত চঞ্চল, 
থাকিতে নারিলা স্থির নিগ্ধ শিলাতলে, 
মিপ্ধ কুসুমের দাম অন্তরে নিক্ষেপি 

তরু-ছায়! ত্যঞ্জি গৃহে করিলে প্রবেশ। 
পতিগতপ্রাণা সত্য ভাবিলা তখন, 
করিবে শিবের পৃজা-_-পতির মঙ্গল, 
কামন। করিয়ে চিত্তে ঃ লভি সিদ্ধ বর 
নিবারিবে চিতবেগ শাস্তির সলিলে। 
আজ! দল সীগণে পৃজা-আয়োজন 
করিতে বিধাঁনমত, পবিআ আগ'রে ; 
পরিল। ন্ুপট্র-বাস আনে শুচি-তু, 
প্রবেশিল৷ পৃজাগারে সাধবী শুদ্ধমতি ; 
স্থবিত, চন্দন, পুষ্পমাল্য, সুবসন, 
অর্পি শিবমুত্তিপরে স্থির-ভক্তি সহ 
ধ্যানে শিবমৃষ্তি ভাবি জপি শিবনাম, 
বর মাগিবার আশে উঠল সুন্দরী ; 

উঠিল সবিদ্বজল ঢালিতে মন্তকে ; 
ধরিল! মঙ্গল-ঘট ভক্তির উল্লাসে, 
হায় রে, বিমুখ যারে বিধাত1 যখন 

' কোন সে কামন। সিদ্ধ নাহি হয় তার 

সহ্স৷ কাপিল হত্ত দামববালার, 
কাঞ্চন-মঞ্গল- বট পুডিল খসয়1 
মহাদে ধমূত্তিপরে খণ্ড থণ্ড হয়েঃ 
বিন্বপত্র, জন, পুষ্প ছুটিল চৌদিকে । 
ধার হইল। দোখ ইন্দুবালা সতী, 
দ্বর দর ছু'নয়নে ঝরিল সলিল; 
শিহরিল শীর্ণ তনু ; হে শল্ভু বলিয়া 
ভূতলে পড়িল৷ ব্রাঁধা শ্বামি-মুখ আরি।: 
সথীগণে €মলি সবে. করি কোবরা? 
পৃজা-গৃহ-বাহিরে লই ইন্দুবাল! ১: 
৮৭ আপি নানামতে বুঝাইপা ভারী, $. 
সান্বনা করিয়া কিছু করিলা ন্ুস্থির। ২ 
চেতন। পাহয়। খন ফেলি 'ীর্ঘখ্বাস, 
কহে ধৈত্যরাজবধূ দারুণ আক্ষেপে _- 
«হে শঙ্কর উমাপতি, দাসীর কপালে. 
এই কি অ।ছিল শেষে? রতি লো, আমার 
পতি-আবু।ধনা-ভার এত কি মহেশে 1 .. 
কি দোষে দোষী লে! দাসা রগ 
পাব নাকি রতি আর হৃদয়েশে মম? 

জানি না সে পাদপত্ম বিনা 1তভূখনে 1৮... 
কহিল! মদ্দন-পতী, “হে দানববধু. 
ভাবিতে ক আছে কভু এ অণ্ডভ কথা1.. 

বদনে এনে না, সাত, ইথে অকুশল--- : - :২ 
প্রিয়জন-অকুশল অণ্ভ চিন্তায়, . ? 
নাহি কি ভাবিতে অন্ত? হদয়-ব্দন! 
জুড়াতে নাহি কি আর উপায়, সরলে? 

সমন্ঃখী পরাণীর যাতনা! সকলি 

তৃলিলে কি, চারুমতি ?- ভূলিলে শচীরে ? 
অমরায় ফিরে যবে আইলা তব প্রিয় 
নৈমিষ অরণ্য হতে শচীরে বাদ্ধিয়া, 
হে ইন্দু-বদনা, তুমি কাদিল! কতই, 
শচী-ছুঃখে কত ছুঃখ করিল! তখন! 
সে পুলোমকল্জা এবে নিভৃত মন্দিরে 
নিরানন্দ দিবানিশি ! তুলি দুঃখ তার, 
বৃথা ভয়ে হেন ভাবে ভাঁবিছ আপনি? 
আপন হদয়-ব্যথা এতই কি, গতি ?” 
রতি-বাক্যে ইন্দুবাল সলজ্জবদন! 
ক্রি মনে মনে পতি, স্মরি শচীকথা, 
অধে।মুখে ভাঁবিতে লার্গিল। অশ্রমুখী ? 
হিষ্-বিচ্কুসিক্ত যেন শশাঙ্ক মলিন! 



১০৪. হেমচন্দ্রের গ্রস্কাবলা । 

অফাদশ সর্গ। 

কুলু কুলু ধ্বনি !__চঙ্ে মন্দাকিনী ; 
দেবকুলপ্রির পবিত্র তটিনী  . 
লতায়ে লুটিছে সথর-মনোহর 
মন্দার ছুকৃলে ছকুল সুন্দর 

_ম্বরভি বিমল ফুল-শোভায় । 
যে ফুলের দলে সুরবালাগণে 

হেলাইত তন্চু বিহ্বলিত যনে | 

ন। হেলিত ফুল সুর-তন্থ ধরি, 
খেলিত যখন' অমর অমরী 

শীতপুষ্পরেণু মাখিয়া গায় ॥ 
ষখন অমর ছিল অমরের, 

স্থরধামে দভ্ত না ছিল ঠদত্যের ; 
আুরবালা-কণঠে সঙ্গীত ঝরিত, 

যে গীত শুনিয়া কিন্নরী মোহিত; 
কন্দর্প অনঙ্গ যে গীত শুনে। 

যখন পৌলোমী আথণল-বামে, 

বসিত আনন্দে চিরানন্দধাঁমে, 
- দেবখষিগণ আনি পুগুরীক 

4 অস্বত-হদের-__-বাক্যে অমায়িক, 
রি দিত শচী-করে গরিমা-গুণে ॥ 

সেই মন্দাকিনী-তীরে ঘ্রিয়মাণা, 

মন্দির-অলিন্দে শচী স্থলোচন। ; 
কাছে সুহাঁসিনী চপল! সুন্দরী, 
রাতি চারুবেশে বসি শোভা করি-_ 

ঘেরেছে মাধুর্ব্য অমরা-রানী। 

প্রভাতের শশী চারু ইন্দুবালা 
শচী-পদতলে বসি কুতৃহল! 

কেরিছে শচীর বিমল বদন 

শুনিছে কৌতুকে--বালিকা যেমন-- 

ইন্দ্রণীর মৃদু মধুর বাণী। 

কহিছে পৌলোমী কোথা ব্রহ্ষলোক, 
দেখিতে কিরূপ, কিরূপ আলোক 
প্রকাশে সেখানে কিন্ধপ উজ্জ্বল 

. কনক-নির্ম্িত ব্রহ্মার কমল, 

সতত চঞ্চল কারণজলে ! 
কিবান্মিদভূত সে রেণু-সমুদ্র ; 

_ বীচিমাল! তায় কি বিপুল ক্ষুত্র; 

কত অপরূপ সুজনের লীলা 

প্রকাশ তাহাতে কিরূপ চঞ্চল! 
পরমাণুময়ী মী সে জলে । 

কোথা বিষুণলোক বৈকুঠ্-ভুবন ) 
ভকত-বংসল কিব। অনাদি; 

কিবা সে লক্ষ্মীর অক্ষয় ভাণ্ডার, 

কতই অনস্ত দান কমলার; 
কিবা শ্রীপতির পালন-প্রথা ! 

দেখিতে কিরূপ শ্ীবৎসলা গুন র 

কি শোভ। কৌস্তভে--কেশব-ভৃষণ ; 

কমল-লাবণ্যে কি চারু মাধুরী, 
ক্ষীরোদ মধুর যে মাধুর্য পুরি) 

কিবা সধাময় রমার কথা ॥ 

টৈলাস-ভূবন কিরূপ ভৈরব ; 
উৈরব কিব্ূপ জটাধারী ভব; 

কিরূপে ত্রিশূলী করেন প্রলয়-__ 
ত্রিলোকক্রহ্মাণ্ড যবে রেণুময়-_ 

প্রলয়-বিষাণ কিবা সে ঘোর! 

কিবা দয়াময়ী শঙ্কর-গৃহিণী, 
ভবে শুভঙ্করী ছুর্গতিহারিণী, 

কি দেব, দানব, ষক্ষ, ক্ষ, নর, 
জীবছুঃখে উমা কতই কাতর, 

ভক্তজন-ম্েসেহে সদাঁই ভোর ॥ 
আগে সে শ্তিরেপে বাসবে তুষিতে 
বিধি, হরি, হর অমরপুরীতে 

আসিতেন স্থখে, আসিতেন উমা, 
রাগ-মাতা বাণী পল্মাসনা রম! 

ইন্দ্রত্ব-উৎসব যে দিন স্বরে। 
ঘুচাইতে ইন্দুবালা-মনোব্যথা 

+এগুনাইল] শচী সে অপূর্ব্ব কথা, 
হরষে ত্রিদিব মাতিত ষথন, 
ধরি পঞ্চতাল টিনজে পঞ্চানন 

গারিতেন ঘোঁগী গম্ভীর-স্বরে ॥ 
গণপতি জ্ঞানী সে গীত শুনিয়া, 
ছাড়ি ফোগধ্যান ভাবেতে ভূবিষ্া 
মিশাতেন স্বর সে স্বর সহিত; 

কমলা উতলা, বিধি রোমাঞ্চিত, 
আনন্দে অধীর ভবেশ-জাযা 



বজসংহার। ৯ 
শুনি গুড় তন্ত্র হরিগান তুলি, 
ছাড়ি তৃম্ব যন্ত্র উর্ধে বাহ তুলি, 
পঞ্চতালে ঘন ঘাতি করতল, 
নাচিত নারদ--হরষে বিহ্বল 

আনন্ব-সলিলে ভিজায়ে কায়া ॥ 
শুনাইল। শচী দনুজবালায়-স্- 
অ্রিদিবে আনিয়। থাকিত কোথায় 
মন্ষ্য-জীবনে সফল সাধন 
সাধু পুণ্যশীল প্রাণী যত জন-- 

আত্মন্খ-ভোগ কিবা সেথায় ॥ 
কহিল! ইন্দ্রাণী “শুন রে সকলে, 
এই স্বর্গধামে আছে কত স্থলে, 
স্থপবিত্র খবি-আত্ম। মোহকর 
কত নিরুপম মাধুরী সুন্দর 

দিতিম্থতগণ না জানে যায়|” 
শুনি ইন্দুমুখী ইন্দুবাল1 বলে 
“হে অমর-রাণি, আমি সে সকলে, 

শুনাইলে যাহ! ধুমাথা স্বরে, 
পাঁৰ কি দেখিতে ?--শুনিয়া অন্তরে 

কত কুতৃহল উথলে, হাঁয় !” 

কাতর-হদয়ে কহে ইন্দ্রপ্রিয়, 
চারু ইন্দুবাল-চিবুক ধরিয়া, 
মছুল-মধুর অধর ক্ফা্রত, 

বাম্পধিন্দু ধীরে নয়নে ধায় 

“রহিল এ খেদ শচীর অন্তরে 
অনুগত জনে মনে আশা করে, 

না৷ পাইল ফল তাহার নিকটে । 
বল ইন্দুবালা, বল অকপটে 

কি দিয়া এখন তুষি তোমায়। * 

কহিল সরল সুশীল দানবা, 
(যেন নিরমল সরলতা -ছবি ) 
“ইন্দ্রপ্রিয়ে, মম চিত্তে অভিলাষ 
চিরদিন তব কাছে কৰি বাস, 

বচনে তোমার সুথেতে ভাসি । 

চল, দেবি, চল আমার আলয়ে, 

আমি নিত্য তোম। গন্ধ-পুষ্প লয়ে 
করিব শুশ্রব।7) হৃদয়ের স্থখে 

হেরিব সতত, শুনিব ও মুখে 
বীণা-বিনোদন বচন-রাশি ॥ 

কেন, ইনপ্রিকে, এ ফারা-মনদিবে 

দুঃখে কর বাস, আমি মহিহীে 
করি অুনয়, রাখিব তোমাতে, 
আপন আলঙ়ে, অশেষ প্রকার... 

করিব যতন তোমার ললাখি। 
স্বামী গেলা রণে কাতর হৃদয়, | 
তোমা! কাছে পেলে তবু নিগ্ধ হয় 
এ দ্ধ অস্তরস্পচল, সুরেশ্বরি, 

আমার আলয়ে ; হে নুর-সুন্বরি, 
নিকটে তোমার ইহাই মাগি । 

শুনি ইন্দ্রঞ্জায়া বাক্যেতে মুল, 
পহাঁয় রে সরণে তুই ট্দত্যকুল! 
করিলি উজ্জ্রল” কহিল। বিস্ময়ে, 
নেহারি সঘনে ব্যথিত হ্বদযে 

তরুণীর আদ্র নয়নদ্বয় | 
হেনকালে রতি চকিত চঞ্চল, 

(হঞ্জিণী যেমন কিরাতের দল 
হেরিলে নিকটে) বলে, “ইন্ত্রপ্রিয়া, 

হেরস্পদেখ অই .চেড়াদল নিয়! 
এন্দ্রিল। আসিছে বাধিনী-্প্রায় ; 

ইন্ুবাল, হায় লুকা কোন স্থানে, 
এখনি দানবী বধিবে পরাণে 
ন। জানি ললাটে আমার (ই) কি ঘটে 
মহেন্দ্র-রম।ণ, এ বোর সঙ্কটে 

কি করি, সত্বর কহু উপায়?” 
ইন্দুবাল! ভয়ে, কাতর-বচনে, 

চাহি শচীমুখ কহে “কি কারণে 
নুকাইৰ আমি? কেন সুরেশ্বরি, 
বধিবে আমায় দেত্যশ-সুন্দরী? 

কোন্ দোষে আমি দোষী গো তায়? 
উত্তর করিল] সুরেশ-রমণী, 
(তানপুরাতারে যেন তারধ্বনি ) 
“মীনকেতৃ-জায়া, কি হেতু এ ভয়ঃ 
ইন্্রপ্রিয়া শট অমরী কি নয়? 

নারিবে রক্ষিতে আশ্রিতে তার? 
যাও, লো চপলে, যেখানে অনগ, 
বূণজয়ী সুর কছিও সকল, 
কৈও তারে যম আশীষ-বচন, 

সত্বর হেথাপর করি আগমন 
করুন দনুজ-বালা-উদ্ধার ॥ - 



১৯৮ _ হেমচজ্ের গ্স্থাবলী |. 
থাক, অইখানে থাক ইন্দুবালা, 
ফি ভয় তোমার কপটীর ছলা 
শিখ না! কখন মেথ ন। হদয়ে 
পাপপঞ্ছ হেন কোন প্রাণী-ভটে, 

কপট-মাচারে অনস্ত আলা 

যাও কামবধু, প্রাণে যদি ভয়, 
লুকাইপ্ থাক ; শচী রতি নয়, 
দানবী-ঝঙ্কারে নহেক অস্থির, 

আছে সে সাহস এখন (ও ) শচীর, 
পারিবে রক্ষিতে এ চারবাল1।” 

লুকাইল রতি হেরে উত্্রজায়া, 
হেরে ইন্দুবাল! ( যেন প্রাণী-্ছায়া ) 
আদিছে সাজিয়া চেড়ীরা করাল, 

কিয়ণে জলিছে প্রহরণজ।ল, 

ভাম্ক মাথি ষেন তরঙ্গ থর। 

চলেছে কাঁলিক। ঘন-নিতগ্বিনী 
মৃদু-মন্দগতি যেন কাদদ্িনী 
দবজজীদ পারয়। করছে নর্তন 
আলিছে কবচ ভীম-দঝুন, 

চবতে প্রভান্বিত শাণিত শরু। 
চলেছে (অজউ। (শল-০শোঁচন। 

সিন্দুরের ফোটা ভালে বিভীষণা, 
ভীম ভষ্গ হাতে--মদ-মন্ধ কৰী 

ধাঁয় মেন বজে শুগু উচ্চে ধর 

ছপিছে জ্রিবেণী চলিতে খামা। 

প্রচ কপালী চলে খড়গ তুলি, 

পঠছেশে ক্শে পড়িয়াছে খুলি; 
চ1মৃণা-করেতে অসি খরশাণ, 
ধামলী-পষ্জেতে নিষঙ্গেতে বাণ, 

চলে মহা তে শতেক রাখা ॥ 

চেড়ীদল সঙ্গে চলেছে রে রঙ্গে 
এরঞ্জিল! সুন্দরী, ল বণ্য-তরঙ্গে 

সুবর্ত্তউজলি; ঝরে যেন অঙে 

বিদ্ুতৎলহরী-্নয়নণস্অপকঙ্গে 
থেলে কালকৃট গরল-শিখা। 

নিকটে আসিয়া চিত্ত চমকিত, 
নেহারে এন্দ্রিলা হইয়। স্তম্ভিত, 
অমরার রাণী ইন্দ্রাণীষবদন ; 
চারু-্রীপ্ডিমর় অতুল কিরণ 

স্থচিত্রে যেমন স্বপনে লিখা । 

কোথা রে এন্দ্রিলে তোর বেশভূযা ? 
অভূষিত তনু জিনি চারু উষা 
ভাতিছে আপনি; প্রকাশির়া বিভা 
তঙ্গ-শোভাকর, মনের প্রতিজ্ঞ! 

উচ্ছলি হৃদয় জলিছে মুখে । 
হায় রে মলিন শশাঙ্ক যেমন 
হেরি দিনমপি, দানবী তখন 
মলিন তেমনি শচীর উদয়ে, 
ঈর্যা-বিষদাহ জলিপ হৃদয়ে 

শচীরে নেহারি অধীর ছুবে। 
ক্ষণে ধৈর্য্য পেয়ে, চাঠি ইন্দুবালা, 
ঢালি নেত্রকোণে অনলের জাল 
কহিল--প্দানবকুল-কলক্কিনি, 

বধূ-বেশে তুই কালভুজঙ্গিনী, 
বসিলি রিপুর চরণতলে? 

আমার কিস্করী,--তার পদতলে 

স্থান নিলি তুই? অন্ুুর-মগুলে 

অশ্রাব্য করিলি এন্দ্িলার নাম, 
পৃরাইলি হায় শচী-মনস্কবাম ? 

ক কব হৃদয়ে গরল জলে ॥ 
এখনি যুছ্ায়ে এ কলঙ্গমসী, 

ভিজীতাম তোর শোৌণিত এ অসি, 
কি বলিব, তায়, পুজ-মন্তারাধ 

ন1 দ্লি। লইতে সেউ প্রতিশোধ 

চেড়ী-তন্তে তোর বধিব প্রাণ ।” 

পরে বা-স্বরে বলিলা-- “ইজ্জাণি, 

জানিতাম তুমি অমরার রাণী, 
বালিকা ছলিতে শিখিলা সে কবে? 
ধ্্জান শিক্ষা স্বর্গে আছে তবে? 

হাঁয়, এ ত্রিদিব অপূর্বব স্থান ।” 
বলি, ক্রোধে ভীমা তৃলিলা চরণ 
শচী-বক্ষঃম্থল করে নিরাক্ষণ । 
বন্ধন ছিড়িয়! ছুটিল কুসম্তল, 

যেন ফণা তৃলি দোলে ফণিদল; 
নুন্দরী-রমণী-ক্রোধ কি কটু! 

চেড়ীদলে আজ্ঞা করিলা নিদয়া, 
বান্ধি আনি দিতে রুদ্রপীড়-জা য়া, 
বান্ধিতে শৃঙ্খলে ইন্দ্রের অঙ্গন ;-.- 
ছুটিল কিন্করী করাল-বদনা, 

ভীমাজ্ঞা পালিতে সতত পটু ॥' 
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হেনকালে রণবেশে ৫বশ্বানর, 
চপলার সনে, আসিরা সত্বর 
বন্দিলা শচ।রে ; জয়স্ত কুমার, 
করতলে অসি ধরি খরধার, 

নমিলা আসিয়া জননী-পদে । 
পুত্রে কোলে করি শচী স্থলোচনা, 
বহ্িরে তুষিলা, পীযৃষ-তুলন। 
বচনে মধুর ? চাহ ইস্ফুবালা 
অনলে কহিল1--৭সত্বর এ বাল৷ 

লয়ে কোন স্থানে রাখ বিপদে ; 
বধিতে উহারে দানব-মহিলা 

দেখ দাড়:ইয়া,” বলি, সুধাইলা 
চাহি পুত্রমুখ, কুশল-সংবাদ, 
কোলে পেয়ে পুনঃ অসীম আহলনাদ 

যতনে নয়নে হৃদয়ে ধরে। 

ইন্দ্রজায়া-বাক্যে হয়ে অগ্রসর 
ইন্দুবালা-পার্খে উগ্র বৈশ্বানর 
চলিলা তখনি; সতৃষ্ণ-নয়নে, 
হেরি দৈত্যবধূ শচীর বদনে, 

কপোল বািয়৷ সলিল ঝরে | 
দেখি ইন্দুবাল! বদন-মুকল-_ 
হায় রে যেমন নিদাতের ফুল 
নব তরুশিরে কিনণ-তাপিত-- 

পুরন্দর- জায়! শচী ব্যাকুলিত, 
হৃদয়ের বেগ ধরতে নারে ; 

ভাবিতে লাগিল! বুঝি আকিঞ্চন, 

“কিরূপে একাকী করিবে গমন 
চারু ইন্দুবাল। ? এ চারুলতা য় 
নেহনীরুদ।নে কে পাঁজিবে, হায়। 

কে জুড়াবে তপ্ত হৃদয় তার? 

অগ্নি নিরুপমা স্ুরেশ-রষণি, 
নিখিল ব্রক্ষাণ্ড মান্সের মণি, 
তব চিত্তে বিনা হেন মধুরতা 
কার চিত্তে শোভে, এ শ্রেহ-মমতা 

_বিপক্ষবধূরে কে করে আর? 
জয়ন্ত শচীরে করি অনুনয় 
বুঝাইলা কঙ-_ত্যজি দে আলয় 
জুড়াতে সম্তভপ্ত হৃদয়ের তাপ; 

কহিল! “হ! মাতঃ, এ দাসের পাপ 
ঘচাও আদেশ করিয়া দাসে, 

নারিছ রক্ষিতে নৈহিষে তোমার, 
সে মনোবেদনা, জননি গো, বার 
এ কারাবন্ধন ঘুচালে তোমার? 

আজ্ঞা কর, মাতঃ, দনুজ'বামার 

দর্প চূর্ণ করি বীধিরা পাশে। 
দ্চজ-রাজেন্দ্র-বনিত এন্জ্িলা, 
ষথ। বিক্ষারিত ধন্ছকেনু ছিলা, 

ছিল। এতক্ষণ সহসা তখন 
সাপটি ধরিয়। তূলিলা ভীষণ 

চামুগ্ডার দীপু খবু কপাণ)্ 
মনংশিলাতলে শচী-তন্ু-ভীতি 
প্রভান্বিত যেথখ। চরণে আতা [তি 

সঘনে তাহায়, দাড়াইল বাম। 3--- 

নিশুস্ত-সমরে যেন দত্তে শ্যামা : 
দাড়ায় নিনাদি বিকট শ্বানি; 

হেরি ক্রোধে বহি জলিতে লাগিল, 
জয়ন্ত টঙ্কারে কোদণ্ডের ছিলা, 

লজ্জিত আবার ভাবে ছুই জনে 
বাম|-অঙ্গে শর ভানিবে “কমনে, 

কিরাপ দমন করে ভীমায়। / 
আসি কেনকালে পাড়ার সম্মুখে 
বীরতদ্র বাপ, ন্যোমশক মুখে 
হাতে মহাশুল। শিরে ব্ জলে, 

শিব আজ শুলায়ে জলা, বললো 

সত্থণে ১২০৬ কে ১১১১ । 

সঙ্গে করি পরে ইন্দ্র-বমীবে 

চজে শিবদূত চক্ষে, ধক হনে, 

শী নুজেখচনী। জননীব ল্মেহে, 

জড়ইয়। বা ইন্বুখণা$-দতে, 
কফনক-ভূধর সুযেক যেখ। 

হাসিল ত্রিদিব শচীপদততেে 
ভ্রিদিব-কুন্ম দলে দলে দলে 
লুটিতে লাগিল ফুটিয়। ফুটিয] 
যেন মনে সাধ সে পদ ধরিয়। 

চিরদিন তারে রাখিবে সেথা 

বীরভদ্র বীর কহে ঘোর বাণী 
চাহি এক্িলারে “শুন রে টৈত্যানি, 
রবে ইন্দ্রপ্রির়! সুমেরু-শিখরে 
যত ছ্িন বুত্র সমরে না মরে-- 

অস্থরনিধন নিকট অতি 
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মহোরগ ষথা মহামন্ত্রে বশ, 

শুনি শিবদূত-নির্ধোষ কর্কশ 

হেমচদ্দ্রের গ্রন্থাবলী। 

তেমতি এন্সিল--রহিলা স্তত্ভিত, 
কে যেন চরণযুগলে জড়িত, 

করিয়া শৃঙ্খল নিবারে গতি 

উনবিংশ নর্গ 

গ্রভীর ধরণীগর্ভ, গৃঢ় তমোময় 
নিঞ্জন দুর্গম স্থান বিশাল বিস্তৃতি, 
বিশ্বকন্মা শিল্পশাল ; ভীম শব্ধ তায় 
উঠিছে নিয়ত কত বিদারি শ্রবণ, 
প্রকাও মুদগর-ধ্বনি, কোটি কোটি যেন 
পঁড়িছে আঘাতি শন্মী; নিনাদি বিকট--. 
সহম্র বান্থুকি-গর্জ ভয়ঙ্কর যথা__ 

দগ্ধ ধাতু-ন্োত বেগে ছুটিছে সলিলে। 
ধৃম-বাম্প-পরিপূর্ণ গভীর সে দেশ, 
সপ্ুঘবীপ শিল্পশ!ল! একব্রিত যেন 
হইল! গহ্বরে আসি ; গাঢ়তর ধৃম, 
ভন্মরাশি ; বাম্পরাশি দগ্ধ বাযুস্তর 
উঠিছে নিশ্বাস রোধি তীব্র ভ্রাণসহ, 
প্রবেশিল! পুরন্দর দে কেন্দ্র-গহবরে 

লইয়া দধীচি-অস্থি। উচ্চ-স্তত্তপরে 
দেখিল1 জলিছে উদ্ধে জিনি স্ূর্য্য-আভা, 
তড়িৎ-পিগ্ডের শিখা দীপের আকারে-- 
উজলি ভূমধ্যদেশ। দেখিলা আলোকে 
ভীমবলী আখথগুল ধাতৃস্তর-মালা, 
পাংশুল, পাটল, শুভ্র, কৃষ্ণ, রক্ত, গীত, 

বক্রগতি সর্পাকৃতি চৌদ্দিকে ভেদিছে 
মহী-দেহ; নানাবর্ণে রঞ্জিত তেমতি 
থা ঘনস্তরদল নান! আঁভাময় 

পশ্চিম-গগনপ্রান্তে ভাচ্ছরশ্মি ধরি । 
কোনখানে ধৃমবর্ণ লৌহ-ধাতুরাশি 

পশিছে পৃথিবী-গর্ভে--শত শত যেন 
মহাকায় অজগর পুচ্ছে পুচ্ছ বাঁধি 
ছটিছে মহী-জঠরে ; কোনখানে শোভে 
গুভ্র খড়ীকের স্তর তাড়িত আলোকে 

আভাময়; রক্তবর্ণ তাশ্রের শ্ভবক 
কোনগ্ানে--রুধিরাক্ত তরঙগ-আকুতি ; 
রজত-নুবর্ণরাঁজি অন্ত ধাতৃসহ 

নিরখিলা আঁথগুল সে মহী-জঠরে , 
শোভাকর--শোভাঁকর বথ৷ অন্ধকারে 

বিজলী উজ্জল আভা কাদস্বিনী-কোলে । 
জলিছে ভূমি অঙ্গারত্তর কত দিকে, 
কোথাও বা শিখাময়, কোথা গুমি গুমি, 
ছড়ায়ে বিকট জ্যোতি: ) যথা ধূমধ্বজ 
গৃহদাহে, কতু দীপ্ত কভু গুঞ বেশ! 
পীতবর্ণ হরিতাল-স্তুপ কোন স্থানে 
ধরে শিখা'নীলবর্ণ__দীপ্তি খরতর ) 
কোথাও পারদরাশি হ্রদের আকারে ! 

কোথা স্রোতে তরঙ্গিত ছুটিছে ধরায় । 
অগ্রসরি কিছু দূরে দেখিল! বাসব 

অগ্রি-প্রজঙ্ালন-যন্ত্র যেন বা আগ্নেয় 
টৈলশ্রেণী সারি সারি বদন প্রসারি 
উগারে অনলরাশি ধাতুরাঁশি সহ। 
মিশেছে সে সব যন্ত্রে বায়ু-প্রবাহক 
বিশাল লৌহের নল শতক হতে _- 
জরায়ু সহিত যথ। গর্ভিণী-জঠরে 
গর্ভস্থ শিশুর নাড়ী মিলিত কৌশলে । 
নলরাজি অন্মুখে প্রকাণ্ড ভীষণ 
উঠিছে পড়িছে জ'তা, ধাতু-বিনির্গত, 
ভয়ঙ্কর শব করি ছুটিছে পবন 
কভু ধীরগতি কভ্ ঘোরতর বেগে । 
যন্ত্রগুলীর মাঝে বিপুল শরীর, 
প্রসারিত বক্ষদেশে, বান লৌহবৎ 
দেবশিল্পী ঘূরাইছে টত্র লৌহময় ; 
ঘন্মাক্ত ললাট-ঘশ্ম মুছি বাম-করে ! 
ঘূরিতেছে একবারে শিল্পশাঁল যুড়ি, 
সংযোজিত পরম্পরে অদ্ভুত কৌশলে, 
লক্ষ লক্ষ লৌহবস্ত্র সে চক্রের সহ, 
শুর্সী ধাতি পড়ে কোটি ভীষণ মুদগর, 
'ছুটিছে শৃর্মার পৃষ্ঠে শভ শত শোতে 



ব্ুসংহার | ১৯৯ 
বাহির হইছে নিত্য কত স্তসতরাজি 
স্কটিক-লাগছন আঁডা--শোড়ে চারিদিকে, 
কখন বা বিশ্বরুৎ লৌহচক্র ছাড়ি 
শর্ব্বল। ধরিয়া হস্তে গ্রচণ্ড আঘাতে 
ভেদিছে ভূধর-অন্গ, তখনি সে ধাতে 

শত ধ্বনি প্রতিধ্বনি ছাড়িতে ছাঁড়িতে 
বিদীর্ণ গিরির অঙে তরঙ্গ ছুটিছে 
শিল্পশালে, বারিকুণ্ড পুর্ণ করি নীরে। 
কখন বা হ্ুরশিল্পী খুলিছেন ধীরে 
ধরা-অঙ্গে আগ্নের় পর্বত আচ্ছাদন, 

 শিল্পশাল বহি ধৃম বাম্প মিবারিত,-_ 
গঞ্জি়। গভীর মন্দ্রে তখনি ভূধর 
উগারিছে অগ্রিরাশি পাংশু ধাতু-ক্লেদ 

কাপিতে কাপিতে ঘন; শূন্ত ভয়ঙ্কর 
পরিপূর্ণ ধূমাশ্রিত বহর শিখায়; 
শিলাপূর্ণ ধাতুন্রাব ভশ্ম-বরিষণে 
ভন্ম'ভূত কত দেশ অবনী-পৃষ্ঠেতে 
শত শত নগরী নিমগ্ন রেণুস্তরে্ 
গঠে শিল্পী কত সেতু কত অট্রালিকা, 
প্রাচীর, দেউল, হুর্গপ্রকরণ কত, 
স্থতৈঞজস অস্ত্রবন্ম দোখতে অদ্ভূত 

নিরথি চলিলা ইন্দ্র, সত্বর আসিয়া 
দাড়াহল। শিল্পি-পাশে, বিশ্বকর্মা হেরি 
দেবেন্দ্র বাসবে সেথা ক্ষান্ত দিয়] শ্রমে, 

মুছি ঘর্দ আলি কাছে হইয়া প্রণত 
কহে সুরশিল্সিরাজ, “কি ভাগ্য আমার, 
আমার এ ধূশ্শালে দেবেন্দ্র আপনি ? 

সফল আয়াস মম এত দিনে দেব।” 

এতেক কহিয়া শচীনাথে আগে আগে 
দেখায়ে চলিলা পথ, খুলিল! অপূর্ব 
অগ্ভের অদৃষ্ঠ বার রত্ু-গরিদেহে, 
প্রবেশিলা ইন্দ্রসহ সুরমা আলগে 

রজত-নিশ্মিত গ্ৃহ-কারুকাধ্য চার 

গলিত কাঞ্চন, লৌহ, তাত্র আদি ধাতু, 
মুহ্র্ত-ভিতরে হায় শলাকা বৃহৎ £ 

ক্ষ ুক্মতর তার ধাতু পত্র নানা 
গঠিত আপন] হ'তে গঠিত নিমেবে 
কত মুর্তি__স্থবলনি গঠন সুন্দরু । 

শ্বেত কৃষ্ণ শিলাখণ্ডে কত স্থান লেখা 

বিচিত্র সুন্দর সুণ্তি চারু অবয়ব, 

গ্রাচীর-পটল-অঙ্গে দিব্য বাতায়নে; 
খচিত কাঞ্চন, যণি, হীরক, প্রবাল, 
চারি ধারে স্তস্তরাজি) চারু শোভাময়, 
চারু মূর্তি চারিদিকে সুন্দর বি 
কমনীয় বামাতহ্ন পুরুষ সুঠাম .. 
নিরুপম হেম-মণি-রজত-নির্দিত 
চলিতেছে, বসিতেছে, নর্তক্বাদনে 
রত সদ1; অচেতন যেন বা" সকলি। 
কত রঙে কত দিকে বাজিছে বাজনা, 
ললিত মধুর স্বরে! কত অদ্ভুত 
রহৃস্য বিষ্ময়কর সে হর্খ্য-ভিঙরে $ 
কে বর্ণিতে পারে, হায়, দেব-শিল্পিখেলা !. 

মণ্ডিত হীরকখণ্ড সুবর্-আসনে 
রসাইল! আখগুলে--পার্খে ঈাড়াইলা। 
শিল্পিগুরু) মুধাহলা কি হেতু দেবেন্্র 
সে গহ্বরে? কি মহৎ কাধ্য হেন তার 
স্থরেন্ত্র আপনি যাহ! আসেন সাধিতে, 
উদ্দেশে স্মরিলে আজ্ঞা স্ুসিদ্ধ ষাহার? 
“হে বিশাই, দেবশিল্পি, শিল্লি-কুলেশ্বর 
সুনিপুণ !”--কহিলা সুরেশ স্বর্গপতি, 
"কোথা স্বর্গ? কোথা বসি ম্মরিব তোমায় 7 
বৃত্রাস্থর পাপমতি এখনও ধ্বংসিছে 
স্থুরপুরী। উদ্ধারিতে তায়, শিবাদেশে 
এ ধরণী-গর্ভে গতি মম; না মরিবে 
দন্ুজ-ঈশ্বর অন্ত শরে, বজ্রবাণ, 
হে কৌশলি, করহ নিশ্মাপ ত্বর! করি; 
এই অস্থি.__মহর্ষি দধীচি দিল যাহা 
দেবের মঙ্গলে তন ত্যজি আপনার । 
লহ বিশ্বরুৎ অস্ত্র গঠ অচিরাৎ, 
কহিল! পিনাকী ইথে যে অস্ত্র গঠিবে, 
হার-ত্রিশূলতুল্য তেজঃ সে আয়ুধে, 

প্রপয়-বিষাপণ-শবে হুষ্কারিবে সদা 

ত্রিদিবে না রবে আর দানব-উৎপাত, 
বজজ নামে সেই অস্ত্র হবে অভিহিত।” 

শুনি হুঃখে দেবশিল্পী কহিলা “সুরেশ, 
অ্িদিব উদ্ধার নহে আজও হের দেখ! 
সাজাইতে সে স্ুবর্ণময়ী অমরায় 
করিয়া] কতই যত্ব কতই গঠিনু 
সৃভৃষণ। এখনও দচুজ দঞ্ধকরে 
গে নগরী? এত শ্রম বিফল আমার ? 
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পালিব আদেশ তব, সুরঞ্লপতি, 
ক্ষমা! কর ক্ষণকাল।” বলিয়া গ্রাচীরে 
বসাইল। অতি ক্ষুদ্র রজতকুষ্চিকা, 

অমনি সুহেম-ঘট পূর্ণ হিমজলে, 
পূর্ণ থালে সুরস জমর-থাদ্য আহা! 
কে পারে বর্ণিতে কোথ। আত্ম স্ুধাফল 
ক্ষিতিতলে । রাখিল! বামব-সন্গিধানে ; 
কহিল বিশাই--*তব অভার্থনা, দেখ, 

কি আতিথ্য সন্ভবে আমার ' দীন আমি, 
ভোগবতী-বাঁরি--এই স্বাছু সুশীতল।” 
সম্প্টত আহি্যে ত্বরীশ্বর শচীনাথ 

কহিলেন, “হে শিল্পিশেখর বশ্বক্ৎ, 
সংকল্প করেছি আমি না ছু'ইব কিছু 

পেয় ভোজ্য |ভ্রজগতে ত্রিদিব উদ্ধার 
না হইলে,--নহিলে এখনি ন্থুথে আমি 
পূরাতাঁম অভিলাষ তব; পূর্ণপ্রীতি 
আতঙথ্যে তোমার ।” শুনি আথগুল-ব্রত 

অস্থি লয়ে কর্মশালে ফিরিল! সত্ব 
শিল্পিরাজ, পুরন্দর ফিরিল! পশ্চাতে, 
দিল! ঘুরা ই] চক্র,-ন্বান্ স্বান্ ডাকি 
পড়িতে লাগিল জাত, প্রবেশিল বাধু 
অগ্রি-প্রজালন-যস্ত্রে, খরতর তেজে 
যন্ত্রগর্ভ শিখাময় , মুহূর্ত-ভিতরে 
অষ্ট আলাযস্ত্রে এই্ট কটাহ বৃহৎ 
বসাহল। শুরশিল্পী ভীম ভূজবলে , 
দিল! অষ্ট ধাতু তায়_লৌহাদি কাঞ্চন, 
ননাড়াইলা শৃশ্মী-পাশে সাপটি মুদগর | 
ছুটিল ধাতুর ভ্রোত কটাহ হইতে 
অঃধায়ে একেবারে--দৃশ্য ভয়ঙ্কর, 
খন ঘন মুদগরে প্রচণ্ড আঘাত 

'ড়িতে লাগল তায় বধিরি শ্রবণ। 
এই রূপে ধাতুত্রাব একত্র মিশায়ে, 
করি ভীম পগ্ডাকৃতি, শিলিকুলরাজ 
নিফাশিল মহাধাতু অত্ভুত প্রকৃতি, 
গলিত ন। হয় তাহা! অত্যুষ্চ অনলে, 
সে ধাতু, দরধীচি-অস্থি একপাত্রে রাখি 
উত্তাপিল1 বিশ্বকর্্ম| দুরস্ত উত্তাপে 

ধরি তাড়ত্তাপ-যন্ত্র, ছুই কেন্দ্র ছাড়ি 
ছুটিল বিছ্যৎআোত বিপুল তরজে, 
মহাতেজে তেজোময় করি সে গহ্বর; 
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কাপিতে লাগিল ধর ঘন ভূকম্পনে, 
মাটীতে ছুটিল ঢেউ উন্নত ভূধর 
ভুবিয়া হইল হুদ ধরণী-অঙ্ষেতে,_ 
সে ঘোর উত্তাপে ধাতু গলেল নিমিষে। 
অষ্ট ধাতু পি সহ দে পিওড মিশাযে 
মহাশিল্পী আরস্ভিল! বন্জের গঠন, 
প্রকাশে কৌশলে যত নিপুণতা তার । 
স্রবিশাল দগ্ডাকৃতি গঠিল। প্রথমে; 
পরে মধ্যগত স্থলকোণে বাকইলা- 
পিটিয়া৷ গঠিল। ফল] অপূর্ব মৃরতি 
ছুই মুখ দ্বিবেধ আকৃতি বিভীষণ, 
পশাইল! অস্ত্-অঙ্গে ভীম যন্ত্রযোগে 
প্রদীপ্ত প্রচণ্ড তেজঃ, বৈছ্যৎঅনল 
জলিতে লাগিল পৃষ্ঠে, ফল! ভূজদ্বয়ে | 
গঠিল! হরিচন্দন-ত্বকে করত্রাণ, 

নহে দগ্ধ এষ পাদপ তাড়িত-উত্তাপে 

অগ্নিকোষ গঠিল। তাহাতে মনোহর । 
বিবিধ বিচিত্র চিত্র (দব্য শোভাকর | 
যন্ত্রযোগে দেবশিল্পী সহ্র্য অন্তরে, 
আশকিলা আন্ত্রের দেহ, মৃ্ি নানাবিধ 
€ চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, গ্রহ, সাগর, মুমেরু ) 

অনল-রেথায় দীপ্ত-_-জলিতে লাগিল! 

আাকিলা অমরোৎসব এক ফলােহে, 
পারিজাত-মাল্য পরি অমর-অজন! 

রূত নৃত্য-গীত-বাছ্যে , দেবতামগ্লী 
দেখিছে সহর্ষচিত্ত দাড়ায়ে অন্তরে ॥ 

আকিলা অগ্ত ফলকে কৃতান্ত-নগরী ; 
ভীষণ নরককুণ্ড, পর্বে যমদুত 
দণ্ড হাতে দাড়াইয়। ভীম আঘাতিছে 
নারকী প্রাণীর মুণ্ডে, অআকিলা কোথাও 
কুস্তীপাক ঘোর হুদ, কোথাও ভীষণ 
উচ্ছাস নরককুণ্ডে প্রাণি-কলরব , 

বহিছে রুধিরহ্রদে তরঙ্গ কোথাও, 
কোথাও শীতোক্ কুণে কাপিছে পাতকী। 

সপ্ত দিবা নিশাভাগ ব্যাপিত এরূপে 
শিল্পশালে দেবশিল্লী-- অষ্টম দিবসে 
পূর্ণ-অবয়ব ব্জ্্ত্টি সমাধিলা। 
অস্ত্র গড়ি বিশ্বকন্ম] সহাস্য-বদনে 
কহিল! স্ুরেশে চাহি “নিক্ষেপের প্রথা 
নিবেদি চরণে, দেব, কর জবধান ; 
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মধ্যভাগে এইরূপে দৃষ্টি আকর্ধি়া, 
করত্রাণে ঢাকি কর ঘঘৃরায়ে ঘৃরায়ে 
ছাঁডিতে হইবে ভ্রুত , তখনি দক্ভোলি 
রিপু-দস্তবিনাশন দ্বিতীয় এ নাম 
শত্রু নাশি ক্ষণকালে ফিরিবে নিকটে 1” 

হেন কালে অকম্মাৎ তিন দিক্ হ'তে 
দীপ্ত করি শিল্পশালা! তিন মহাতেজঃ 

লোহিত শ্টাএল শ্েত রবণ সুন্দর, 
জলিতে জ্বলিতে অস্ত্র-অঙ্গে গ্রবেশিল।॥ 

' প্রণমিলা পুরন্দর তিন তেজঃ হেরি 
স্মরি বিধি, বিষু হরে, তথনি গভীর 
গরজিল ভীমনাদে দভোলি ভীষণ । 
দেবশিল্লী দ্চপ্রায় সে প্রথর তেজে 

না! পারি ধরিতে অস্থ এবে গুরুভার 

ছাড়ি দেল অকন্মাৎ, ঘন ঘন ঘন 
কাপিল ধরণী-কেন্জ প্রচ আঘাতে । 

মহাঁনন্দে শটীনাথ নিরখি দঘ্বোলি 

তুলিলা দক্ষিণ হস্তে, করিল! উত্তম 

পরথিতে অস্ত্বরে, বিশ্বকশ্দা ভয়ে 
করযোডে পুরন্দরে শ্বারি কহিল" 

"না! নিক্ষেপ অস্ত্র, দেব, এ মম আলয়ে, 
এখনি উৎসন্ন হবে এ বিশাল পুরী, 
বহু পরিশ্রমে, প্রভু, করেছি সঞ্চয় 

এ সকল , হবে ভম্ম বজের নিক্ষেপে।” 

নিরস্ত বিশাই-বাকো, দেবকুলপতি 
ত্বরীশ্বর, আশীর্বাদ করিল তাহারে 
সানন্দ অন্তরে শীত্ত ছাড়ি কেন্দ্র-গুহ 

বন্ত লয়ে শৃন্তপথে আরোহিলা পুনঃ । 

বিংশ সর্গ। 

বাজিল দুন্দুভি রণ-নাদে, 
অসুর অমর উন্মত্ত দে নাদে; 

ছাড়ে সিংহনাদ ছাডে হুঙ্কার, 
চলে দৈত্যসেন! দল অনিবার, 

তরঙ্গ যেমন তরুঙ্গ-কাছে। 

ঘনস্তর যথ। গগনমণ্ডলে 

বাধুমুখে গঞ্জ মহাবেগে চলে, 
চলে ৫দত্যসেনা যোজন বিস্তার ; 

ছুই পক্ষে দুই বাহিনী প্রসার, 
মধ্যে অক্ষৌহিণী প্রধান বল। 

স্থসজ্জ সমরদাজে বীরবর 

চলে কদ্রপীড় মহ] ধন্ুদ্ধব, 
চলে ভীম ধঙ্ছ সঘনে টঙ্কারি 
স্থুই পক্ষ-নেতা হই অমরারি--- 

কালভদ্র-বীর স্থন্দনাস্থুর ৷ 
চলেছে বাহিনী অগ্রবর্তী সেনা, 
অস্থমূখে ঘন অনলের ফেনা, 
হতেছে নির্গত, ঝলকে ঝলকে, 
বহ্ছি তাল তাল পলকে পলকে 

ছুটিছে নিক্ষিণ্ত নক্ষত্রঞ্জায় ॥ 

হেরি দেবদল ভাঙ্গি ছুই দলে 
জয়স্ত অনল আদেশেতে চলে, 
ঘন ধুর্ধোব, ঘোর সিংহনাদ, 

দেবতহু দীপ্ত কিবণের বাধ 
তিমির-তরঙ্গে যেন ভেটিতে। 

অগ্নি আগ্মময় চাঁপ ধরি করে, 
দৈত্যসেনা”পরে শরবৃষ্টি করে ; 
বহি-ধুষ্টি দেখিতে ভীষণ, 
জয়স্ত-কার্শুকে বাণ-বরিষণ 

যেন শিলাপাঁত দনুজে ঘাতি। 
ক্রমে অগ্রসর ছুই মহ্াবল, 
মহাশবে যেন ধায় জলদল, 

বকণ খন আপনি সারথি, 
মহাসিদ্ব-বারি শতচক্রে মি, 

শতচক্র রথ চালান বেগে। 
মিলিল ছুদল,--ছুই মহানদ 
মিলে যেন রঙ্গে ফুটিয়! উন্মদ, 
ফেন রাশি রাশি তরঙে তরঙে 

ছুটে কোলাহলি ছুই নদ অঙ্গে 
ছু*নদ বিস্তার সমূহ জুড়ি। 



৯৯২ 

শিঞিনী-নিধধধোধ ঘন ঘন ঘন) . 

অস্ত্রে অস্ত্রাধাত শব্ধ বিভীষণ ; . 
সেনার গল্জন, তুরী-শঙ্খ-নাদ, 
রথচক্ররধবনি, অশ্ব-হ্ষো-নাদ ; 

' বিপুল তুমুল সমর-আোতে। 

ধুলি-ধূমজালে গগন আচ্ছন্ন 
রথচক্র অশ্ব-ক্কুরেতে উৎসন্ন 
অমরা নগরী ; ঘোঁর অন্ধকার 
দৃষ্টি নাহি চলে দীপ্ত-অস্ত্রধার 

চমকে চমকে নয়ন ধাধে। 
. ছোটে কুত্রপীড়-রথ ভয়ঙ্কর, 
 ভীমরুত্রমুর্তি ভীম তেজোধর 
ছোটে জরন্তের' অরুণ স্যন্দন, 
ছোটে বহিরথ ঘোরদরশন 

স্ক'লিলগ ছড়ায়ে যোজন পথ। 

কালভদ্র কষ্-তৃরঙজ-উপরে 
মহাগর্ধর ক'রে ফিরিছে সমরে £ 
সুন্নন অস্থুর ভীষণ করাল ; 

ঘোর গা হাতে জিনি তরু শাল, 
| ফিরিছে উন্মত্ত মাতঙ্গবৎ। 

' পড়ে সৈম্তগণ সংখ্যা অগণন, 
শম্যস্তভরাশি আঘ্বাণে যেমন 

.ক্কষকের অস্ত্-আঘাতে লুটিয়া 
পড়ে শস্তক্ষেঞ্সে ভূতল ছাইয়া 

খেলাইয়া ঢেউ ধরণী-অঙ্গে ; 
শালবনে কিংবা যথা পত্রকুল, 

উড়িয্। পবনে উত্তাপে আকুল, 
নিদাঘ-আরস্ভে পড়ে রাশি রাঁশি 
নীরস, পিঙগল বরণ প্রকাশি 

যোজনবিস্তার অরণ্য টাকি । 

পড়ে দেবসেনা থরে থরে থরে-- 

পুষ্পরাশি খেন ধণস্থল'পতর 
কিংবা বহিগর্ভ বাজি শুন্তে উঠি 
শুন্তপথে যেন ভাঙ্গি পড়ে লুটি 

্ ছড়ায়ে সহশ্রকিরণকণা ; 
ভীষণ সমরহুতাশন জ্বলে 
অমরা-ভি৩রে, স্থলে স্থলে স্থলে 

যোঝে দলে দলে দেবতা অস্থর) 

রণতেজে ঘন কাপে স্বুরপুর, 
| ঘোর আড়ম্বর বীর-আরাব। 

হেমচঞ্রের গ্রশ্থাবলী। 

নুমেরু-শিখরে চপল! চাহিয়া 
দেখাইছে শচী অঙ্গুলি তুলিয়া 
*হেরু, লে! চপলে, কিবা ভয়হর 

রণ অইখানে--কি ঘোর ঘর্থর-_ 
একাদশ রুদ্র যোঝে ওখানে পু, 

ভৈরব-বিক্রমে যুঝিছে দানব, 
মহাগর্বর ধরি-_যুখে ভীমরব-- 
হানিছে চৌদ্দিকে, পড়িছে অমর, 
কোন্ বীর, রতি, অই গর্ব্ধর, 

ক্রোধিত বৃষভ ছুটিছে ফে? 
সর্ব-অঙ্গে ঝরে রুধির-প্রবাহ, 
সর্ব-অঙ্গে জলে প্রহরণ-দাহ, 
তবুযুঝে একা একাদশ সনে 

মত্তহত্তী যেন ভাঙ্গে নলবনে-_ 
অমর-বাহিনী দে'থে পলায়।৮ 

চারু ইন্দুবাল! সরল! সুন্দরী 
সুধিলা--পইন্দ্রা্ি বল গো কি করি, 
এ ঘোর আধার শর ধৃমময় 
শৃন্তপথে দৃষ্ঠি কিরূপেতে হয়, 

কিরূপে দেখিতে পাও এ দরে? 
আমি ত কিছুই নারি নিরথিতে, 
শুধু মাঝে মাঝে চকিতে চকিতে 
হেরি অস্ত্রজালা,শুনি কোলাহল 
বহুদূরে যেন চলে সিদ্ধুজল 

উথলি হিল্লোলে অনস্ত পথে ।” 
শচী বুঝাইল| দ্ানববালায়, 
দেবচক্ষু বিনা দেখিতে ন1 পায় 
ধৃমাচ্ছনন দেশে, কিবা তমসায়, 

ব্রহ্মাণ্ড দেখিতে পায় দেবতায়, 
দানব-মানব-নয়ন স্থূল । 

কহিছে শচীরে মদনের প্রিয়া 
কালভদ্র দৈত্য-বীধ্য বাখানিয়া, 
হেন কালে রৌদ্র অজ রুদ্র শর 
দ্বিখণ্ড করিয়! খর্ব খরতর 

বিদ্ধে বক্ষোদেশে আঘাতি তায়; 
অস্থির ব্যথায় পড়িল অস্থর,--. 

একাদশ রথচত্র অশ্বক্ষুর 
ক্ষু্ধ করি স্বর্গ তখনি ছুটিল, 
খেদায়ে দম্থুজ-বাহিনী চলিল, 

কালভদ্রে বধি শাণিত শরে। 



ব্ঞ 

হেরি কুদ্রপীড় ভগ্র নিজ দল 
চালাইল রথ_-অমরা চঞ্চল, 
মহাঁঘোর শবে কে*দণ্ডে টক্কার, 
বাণে বাণে বাণে মাজাইল হার 

_ ভুজঙ্গের শ্রেণী যেন আকাশে । 
সুন্দনে কহিলা পশ্চাতে থাকিতে, 
চলিল! বিশিখ ছাঁড়িতে ছাড়িতে, 
ক্দ্রগণে গিয়া আগে আগুলিলা, 
হর, গুণে বাণ বসা ইলা" 

যেন লক্ষ শর একত্র ছাড়ে। 
টি নিমিষে রথের ধ্বজিনী, 
রথচক্র' নেমি, অশ্বের বন্ধনী, 
একাদশ রুদ্র নিমিষে নীরথ, 
ফিরিতে স্ুন্দন নিবারিলা পথ, 

পড়ে রুদ্রগণ ঘোর বিপদে; 
মুখে বাণবুষ্টি বাণবৃষ্টি পিঠে, 
শুন্য অন্ধকার নাহি চলে দিঠে, 

বহে শতধারে অমর-শোণিত, 

অপূর্ব সুগন্ধি সৌরভ-পুরিত, 
অস্ত্রের দাহনে দহে শরীর । 

জয়ন্ত কহিল! «হের বৈশ্বা(নর, 

বৃত্রস্থব ত-শরে দে জরজর, 
রুদ্র একাদশ পশ্চাতে সুন্দন, 

না পারে দানবে করিতে দমন, 
অস্থির শরীর অস্থর-তেজে 1” 

শুনি অগ্নি বেগে চাল।ইল],রথ, 
চক্রের ঘর্ষণে অগ্রিময় পথ, 

সর্বব-অঙ্গে দীপ্ত স্কলিজ ছুটিল ' 
নলবনে যেন দাবাগ্র পশিল, 

তেমতি ক্রোধিত অনল-বেশ ! 

চারিদিকে দৈতা-সেনা ঝরি ঝরি 
পড়ে তীক্ষ শরে স্থৃতক্ষ কর্তরী- 
আঘাতে যেমন পড়ে নলখন, 

জ-চমূতে অনল তেমন 

করিছে নিধন দশ্থজ-রাশি; 
দেখিতে দেখিতে ভীম হুতাশন 
দৈত্য-চমূ দলি নিবারি নুন্দন, 
প্লাড়াইলা গিয়া কত্ত্রগণ-আগে 
কালাগ্নির তেজে ? ভয়ঙ্কর রাগে 

বহি-রুত্রপীড়ে তুমূল রণ। 

হার। ১১৩ 
কহিল! হঙ্কারি দহুজকুমার, 
“বৈশ্বানর, শিক্ষা দেখিব এবার, 
বুঝিবে এবার বৃত্রের তনয় 
সমরে না জানে জীবনের ভয়, 

এ তুজদণ্ডের সামর্থ্য কত।” 
বলি শরে শরে ৈল অন্ধকার, | 
ছাড়িতে লাগিল! বিকট হসঙ্কার ; 
কোদও-টঙ্কার নিমিষে নিমিষে, 
বাণের গর্জন স্তন্ধ করি দিশে 

বধির করিল শ্রবণমূন: 
অনল তৎপর সে আশুগঞ্জাল 
এড়াইলা, রথ বাঁধি ক্ষণকাল 

শর-লক্ষ্য-স্থান অস্তরে আসিঙ়া, 
আবার ঘর্ঘর নির্ধোষে ঘৃরিয়| 

বিজলী-গতিতে অতি নিকটে, 
ফিরিল] নিমিষে ক্রোধে হুতাঁশন, 
না করিতে লক্ষ্য দ্গজ-নন্দন 
দীপ্ত অসি ধরি, লক্ষে ছাঁড়ি রথ, 
রুদ্রপীড়-রথ অশ্বে জালাবৎ 

হানি দীপ্ত অসি করিলা নাশ, টা 
শতখণ্ড করি ফেলিল শতাঙ্গ__ | 
নেমি, নাভি, ধুর, ধবজ, রথ-অজ, 
ভীম অসি-ঘাতে-_বিনাশিয়া স্ুত) 
উঠি ভগ্ন রথে লম্ দিয়! ভ্রু, 

| রুদ্রপীড়-ধন্ |্খণ্ড করি 
হানিবারে যায় বক্ষঃস্থলে তার 
মহা! জ্যোতিশ্ময় তীব্র তরবার, 
হেনকালে দৈত্যন্থত সুচতুর 
ছাড়ি নিজ রথ রথেতে শত্রুর | 

উঠিল বেগেতে প্রলম্ষ ছাড়ি । 
পদাঘাতে হুতে ফেলিয়া অন্তরে, 
নিজে রশ্মি ধরি থোর বেগভরে 
চাঁলাইল! রথ-_কিছু দূরে পিয়া 
রাখিল৷ শ্যন্দন চরণে চাপিয়া 

ধরিলা অশ্বের রশ্ি-ডোর ॥ 
নিলা অনলের ধনুর্বাঁণ তৃণ 
কান্মুকে বসায়ে দিব্য নব্য গুণ, 
গঞ্জিতে লাগিল! তুজলের প্রায় 
লক্ষ লক্ষ শর অনলের গায় 

ক্ষিপ্রহত্তে ক্ষণে নিমিষে ফেলি ॥ 



১৪8 হেমচন্ত্ের গ্রস্থাবলী। 

সাধু রুদ্রপীড়- ধন্য মহাবল” 
: ছাঁড়িল হুঙ্কার দানবের দল ২ 

শরেতে অস্থির শূর বৈশ্বীনর, 
ভগ্ররথ'পরে ক্রোধে থর থর 

না পারে রোধিতে অরাঁতি-বাণ। 
. ছুটাইল রথ অনলে রক্ষিতে 
জয়ত্ত-সারথি পল না পড়িতে, , 

 ছুটাইল রথ কুবের ছুর্ববার, 
ছটাইল রথ অখিনীকুমার, 

অনল-সহায়ে বিজলী-বেগে । 
হেনকালে বৃতরস্থত স্ুনিপুণ 
“হাধনুর্দর কর্ণে উনি গুণ, 
'হাঁনে ভয়ঙ্কর স্ুশাণিত বাণ, 
হুতাশন- ক করিয়া সন্ধান, 

" বিদ্ধিল সে শর করিয়! লক্ষ্য । 
জয়স্ত, কুবের, অশ্বিনীকুমার, 

'ঘেরি বহিরে কাছে আসি তীর, 
টবিশিখ-জলনে অস্থির অনল 
হিল” বীরেশ এন্ড্রি মহাঁবল, 

দেও তব রথ জানাই দৈত্যে। 
ণ যহির কি তেজ! প্রবোধিলা সবে 
*এস মহাঁভাগ ক্ষণ শাস্তি লভে ; 3 

এ যাঁতনা তব হ'লে কিছু দূর 
বরণে এস পুনঃ) বৃত্রন্থত ক্র 

বুঝি বা অমর] রোধিবে রণে।” 
বলি ইন্দ্রামজ রথে বৈশ্বানরে 
তুলিল! সকলে রাখিয়া অন্তরে, 
সমরে ফিরিলা--জয়ন্ত সুধীর 
কুবেরের রথে সুই মহাবীর 

অশ্থিনীকুমার অশ্বেতে চলে । 
দ্চুজনন্দন বহ্ছিরে বিমৃখি 
মহাদর্পে ছাড়ি_-অস্তরেতে সুখী 
তীত্র শরজাল দেবসেনাপরে ; 
মুহুর্তে মুহূর্তে বিদ্ধিছে সে শরে 

অমরবাহিনী দছি বাঁতনে। 
জয়ন্ত, কুবের, অশ্বিনীকুমার, 
রুত্ত্রপীড়-রথ ঘেরিল আবার ; 
আবার বাজিল সমর তুমুল 
ভীম অস্মাঁধাতে ক্ষুৰ সৈন্তকুল, 

শয়ে হুলস্কুল সমরস্থল। 

বেগে লম্ফ দ্বিয়। কবে; তখন 
গদ] ঘুরাইয়া করিল গমন, 

উ়্াইয়া শরে শুফপত্রাকারে 
ঘূ্ণবায়ুগতি গদার প্রহারে, 

পদভরে ঘন কাপে ত্রিদিব। 
সমরকুশল অস্থর-ক্মার 

ছাড়ি ধনুর্ব্বাণ, ছ ডি হুহুস্কার, 
দাড়াইলা রথে ভীম শেল ধরি, 
কুবেরের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করি 

বেগে ছাড়ি দিলা. বিপুল তেজে। 
বিদ্ধিল ভীষণ শেল বক্ষ:স্থলে১ 
দারুণ প্রহারে শ্বাস নাহি চলে, 
পড়িল ধনেশ হাঁয় হতচিত, 
জয়ন্ত-ন্যর্নন ছুটিল ত্বরিত' 

ধনেশেরে এন্দ্রি তুলিলা রথে । 
শিঞ্জিনী টানিয়া আকর্ষিল বাঁণ, 
দহুজনন্বনে করিয় সন্ধান) 

শচী নিরথিয়া আতঙ্কে উতলা, 
কহে ভীতম্বরে “হের লো৷ চপলা, 

যাও শীঘ্রগতি নিবার স্ুতে; 

না প্রবেশে রণে কুদ্রপীড়-সনে ; 
মহাধন্ুর্ধর দন্ুজ- নন্দনে 
নারিবে সংগ্রামে করিতে বারণ, 
যার হাঁতে হাঁরে দেব ভুতাঁশন, 

তার সনে একা যুবিতে ধায়। 
নিবার নিবার নিবার চপলে, 

যাঁও শীদ্রগতি যাও রণস্থলে, 
বাজিল হৃদয়ে শেলসম ব্যথা, 
পড়ে যদি পত্র পড়েছিল বথ৷ 

নৈমিষঅরণ্যে দানবাঘাতে |, 
চপল! চলিল। সুচপল-গতি 

দেবছুত-বেশে থা দেবরথী, 
কহে ইন্দুবাল। "হায়, ইন্রপ্রিয়া, 
তব বাঁকো, সতিঃ কাদে মম হিয়া, 

কেন প্রাণনাথ হেন নিরদয়? 

কহ চপ্লারে আনিতে এখানে, 
ঘুচাতে এ ভয় তোমার পরাণে, 
পুত্র আনি কাছে পুরন্দরজায়া, 
বুঝিবারে পারি তব চিভমশো, 

আমার (ই) হৃদয় বেদনাবেগে। 



বত্র-সংহার। ১১৫. 
হায় নাথ, যেন ব্যথিলে আমায়. 

ব্যথা দেও কেন অন্ে পুনরায়?” 
বলি অশ্রজলে বক্ষঃ ভিজাইল। 
দেবদূতবেশে এখানে চপলা 

বাসব-্কুমারে সমভাষি কয়। 

“রণে ক্ষান্ত হও, হরেশ-নন্দন, 

সহিতে নারিবে ভীম প্রহরণ, 
রুদ্রপীড়-হাতে জনন'-আদেশ, 

একাকী সরে করো ন1 প্রবেশ, 
বিধো না তাহার হৃদয়ে শেল। 

একাকী ষে বীর নিবারে সমরে,' 
একাদশ রুদ্র ষক্ষ বৈশ্বানরে, 

তারে কি সংগ্রামে পারিবে জিনিতে ? 
লও অন্তস্থানে এ রথ ত্বরিতে ; 

কুবের অনলে সুন্ুস্থ কর । 
বলিয়া তখনি হৈল! অদর্শন, 
শুনি দূতমূুখে জননী-বচন, 

জয়স্ত হ্ুথেতে ফিরাঁইল রথ 
ত্যজি ধনুর্বাণ_ ধরি অন্ত পথ 

কুবেরে লইল! অনল-পাঁশে । 
জয়ন্তে বিমুখ দেখি বৃত্রস্থত, 
ঘোর সিংহনাঁদে__শিক্ষা অদভূত, 
অধুত অযুত শর নিক্ষেপিলা, 

দেবচমূ ঘাঁতি রথে তুলি নিলা 
আপন সারথি, নিষ, ধনু | 

মথিতে লাগিল! স্বরসেনাদল-_ 
বাড়বাগ্নি ষেন দহি রসাতিল 
জলজস্তকুল আকুল করিয়া 
ত্রমে সিন্ধুগর্ভে ছুটিয়। ছুটিয়া 

ছুরস্ত প্রচণ্ড ভীষণ দাপে-- 
অদূরে দেখিল! অশ্বিনীকুমার 
যুঝিছে অবাধে বিক্রমে ছুর্ববার, 
দিব্য অশ্বপরে দেব ছুই জন 
হানিছে কপাণ স্ৃতীক্ষ ভীষণ 

লণ্ডভগ্ কয দন্ছজদল। 
তখনি দৈত্যেশন্ুত মহাঁবলী | 
আদেশে সারথি স্থরাস্ুরে দলি 
চালাইল! রথ ঘর্ধর নিনাদে 
বেগে সেই দিকে,-_রুদ্রপীড় সাধে 

ধরিল! কার্শক টক্কারি গুণ। 

চক্ষের পলকে লক্ষ্য করি স্থির, 
ছুই তীক্ষ শর নিক্ষেপিল। বীর, 
নিক্ষেপিল পুনঃ আর ছুই শর, 
নিমেষ না' ফেলি কাপি থর থর 

পড়ে দেব-অশ্ব মারোহী সহ। 
ভীষণ হুঙ্কার ছাড়ে দৈতা দল, 
ভঙ্গ দ্রিল রণে অমবের বল, 
পশ্চাতে চলিল দানবের সেনা 
( বস্তা যেন চলে বুকে করি ফেন।) 

দনুজননন মুন্দন বীর | 
ধায় রণমত্ত কেশবী যেমন 
ছাড়ি সিংহতুল্য ভীষণ গর্জন ) 
দেখিতে দেখিতে অমরবাহিননী 
প্রাচীর-বাহিরে তাড়িত তখনি, 

লতা-পত্র যথা ঝটিকাঁ-মুখে। 
দেবব্যহ ৫5 করি মত্বগতি 
চলে দৈত্য-সেন৷ চলে দত্য রঘী; 
রণক্ষেত্র দূরে ছাড়িয়া! চলিল, 
যথ] চলে বেগে তটিনী-সপিল 

তরঙ্গ-আঘাতে ভাঙ্গিলে কৃল। 
শচী সুমেরর শিখর-উপরে, 
হেরে সেনাভঙ্গ কাতর অন্তরে ; 

রুদ্রপীড়-বীর্ধ্য হেরে চমকিত 
চাহে দৈত্যবধূ-বদনে তড়িত, 

বুঝিতে, তাহার হৃদয়ভাব। 
তেমতি বিমর্ষ-ভাবেতে সরলা 
দেখিল! ভাবিছে তেম!ত উতলা, 
কহিল! ইন্দ্রাণী “এ কি দেখি ভাব, 
চাকু ইন্দুবাঁলা পতির প্রভাব 

দেখিয়া তবুও প্রসন্ন নহ। 
আমার তনয় হইলে এখনি 
ভাঁবিতাম ওরে জগতের মণি; 
কি বীর্য সাহস, কি শিক্ষা-কৌশল ? 
একা হারাইল ত্রিদশের দল, 

শত্রু বটে, ধন্য বীর বাখানি।* 
ইন্দুবাল! অশ্রু ফেলি দর দর 
কহে “নুরেশ্বরি, কাদিছে অন্তর, 
নাহি চাহি আমি প্রভাব প্রতাপ, 
পরাণে না সহে এ ঘোর উত্তাপ, 

ইজপ্রিয়া। হায়, অভয় দেহ-- 



১১৬ হেমচজ্জের গরঙ্থাবলী । 

মা দিবে ঘটিতে কোন অমজল 
প্রিয়ের আমাঁর-_হে শচি, সম্বল 
একমাত্র অই এ ছৃধিনীর 1 
আমার(ই ) আদৃষ্ট-ফোষে হেন বীর, 

নাজানি কপালে কি আছে শেষে ।” 

কহে ইন্দ্রজায়া “ললাট-লিখন 
অরে ইন্দুবালা, কে করে খগুন? 
চিন্তা নাহি কর, কি আশঙ্কা! তব? 
ইন্্র নাহি হেথা, সতি, তব ধব 

ৰাসব-অভাবে অমরপ্রায়।” 

হেথা রুদ্রগীড গর্জিছে ভীষণ, 
সমর-প্রাঙ্গণে দেববথি গণ 
দূর হ'তে তায় টকল। দবশন , 
কাঠ্তিকেয় সূর্য্য বরুণ পবন, 

দেখিলা অগ্নির শতাঙগ ধ্বজ। 

বুঝিলা তখন (ই) পূর্বদারে রণ 
। হইল কিবপ , জয়ন্ত তখন 
অশ্বিনীকুমারে কুবেরে অনলে 
সংহতি লইয়া আইলা সে স্থলে, 

বিববিলা রণ-বাবতা ষত। 
স্থররথিগণ শুনি চিন্তাকুল--. 
বৃ, বৃত্রস্থত করিল! আকুল 
অমর'সেনানী ) কিরপে উদ্ধার 
সেপ্দোহার হাতে হইতে আবার, 

পিতাপুত্র দোহে অজেয় রণে। 

কহিল! ভাস্কব “শুন দেবগণ, 
বিন। ইন্দ্র যদি সমরে নিধন 
না হবে ইহার1--কি হেতু হে তবে 
এ দারুণ কেশ এ ঘোর আহ্ৃবে? 

ইন্দ্র লাগি সবে বিরত হও। 
নতুবা যছ্যপি রাঁথ মম কথা, 
করহ সমর ধরি অন্ত প্রথা, 
ত্যজি ধনুর্বাণ, বাহন, স্যন্দন, 

নিজ নিজ তেজ করহ ধারণ 
প্রলয়ের মুধ্তি যেরূপ যার। 

দ্বাদশ গ্রচণ্ডরপে জলি আমি, 
জনগন কালাগ্রি-বেশে বহ্িম্বামী, 

প্রলয়-প্লারন ছুটান বাঁরীশ, 

পবন উড়াঁন ঝড়ে দশ দিশ, 

দেখি কি ন! দৈত্য-নিধন হয় ।” 
্্য-বাক্যে বায়ু ছুটিতে উদ্ধত, 
সিন্কুপতি তারে করিলা বিরত, 

কহিল! “কি কহ, ওহে প্রভাকর, 
দ্ছজে নাশিতে তেজ বিশ্বহর 

প্রকাশি ব্রন্মাণ্ড করিবে লয়? 

নাশিবে নিখিল পবাণীর প্রাণ 
নাঁশিতে দুজনে ? করিবে শশ্মান 

বিশ্বচরাচর ? কহ কি উচিত 
দেবের এ কাঁজ ?” “না জানি কি হিতঃ 

জানি কেহ দগ্ধ” কহিলা৷ রবি। 
হেন কালে শুন্ে ভৈববনির্ধোষ 
কোদগুটঙ্কাবে ষুড়ি শত ক্রোশ 
ঘন সিংহনাদে পুবে শূন্ত দূর 
ঘন সিংহনাদে পৃরে স্ুবপুব, 

অমর দানব শূন্টেতে চায়, 

দেখে ইন্দ্রধন্ধ গগন ষুডিয়া, 
শোভে মেঘশিরে ছুলিয়া দুলিয়া, 
নামে ধীরে ধীরে দেব আথগুল, 
মস্তক বেড়িয়ে কিরণমণ্ডল, 

চির-পরিচিত সুনীল তন্থ। 
পরশিলা ইন্দ্র অমর! আবার 
কত কল্প পরে করিতে সংহার 
বৃত্ত মহাঁস্ুর, দিলা আলিঙগন 
স্থররথিগণে পুলকিত মন, 

দেব শচীপতি অমরনাথ। 

হর্যে সিংহনাদ দেবসৈন্তদলে, 
অমরনগরী স্তব্ধ কোলাহলে ; 
সহ্য বদন চাহিয়। চপল? 
কহে শচী “সখি, গেল চিত্তমলা, 

জুভাল স্দয় নয়ন মন।” 
বলি অকম্মাঁৎ চাহি ইন্দুবালা 
মলিন-বদনে শচী শিহরিলা, 
সে অশ্রু নয়ন ফিরায়ে তখন 
চপলার সনে বিবিধ কথন 

কহিতে লাগিল! নুরেশ-রম|। 



কৈলাসে নগেন্দ্রবালা জানিলা যখন 
পুরন্দরজায়! শচী-বক্ষঃ লক্ষ্য করি 
এরন্দ্িলা তৃলিলা পদ,--দলিল! চরণে 

পৌলোমীর প্রতিবিষ্ব চার আভাময় 
কিরণে অঙ্কিত স্বর্গ যনঃশিলাতলে, 
বাম্পবিন্দু নেত্রকোণে, জয়ারে সম্বোধি 
কহিতে লাঁগিল। মহামায়া মৃদুন্বরে ; 

“জয়া রে, কি হেতু বল্ জগতীমগ্ডলে 
পর-চিত্তে পীড়া দিতে প্রাণিবৃন্দ হেন 
তিলার্দ না ভাবে ছুথ না চিত্তে মানসে 
কি দারুণ ব্যথা প্রাণে তাঁর, পরদত্তে 
পীড়িত যে জন ! হায়, সখি, মনস্তাঁপ 
কতই এখন ভূঞ্জে শচী--মনন্থিনী 
চেতনরূপিণী চিস্তাঁমরী? শুন জয়া, 

হেন চিত্তজ্বাল৷ নিত্য তূঞ্জে যে পরাণী, 
সেই বুঝে নররক্তে কেন নিরস্তর 
আর্জতঙ্ন মহীতল ; কি মহা পীড়ন 
্রজগতে, দত্ত, দ্বেষ, দর্প ভুজবলে? 
এত দ্বিনে ইন্দ্রজায়। বুঝিল, রে জয়া, 
'বজিতের হৃদিদাহ কিবা বিষময়, 
ক বিষম কালকুট-জাঁল। অধীনতা ! 
হ সঙ্গিনি, তুমিও সে বুঝিলে এখন 
এয়ঙ্করী নাম ধরি কেন কালে কালে 
'রাল কালিকা-রূপে আবিভূতি। উম!” 
ঈহিতে কহিতে চিত্ত ঈষৎ চঞ্চল, 
ঃহিলেন ক্রোধস্বরে মহাকাল-জায়া 

নীবদস্ত-সংহারিণী--"এ দত্ত তাহার 
ীকিত কি এতক্ষণ? দানবী এন্দ্রিল 
ই দণ্ডে জানিত সে ভীম-ভামিনীর 
্য্য কিবা! চণ্বিলাসিনী চত্ীঙ্গোষ ! 
বর ভৈরবি, কি কব সে ইন্দ্রে অগৌরব 
1মি যদি বৃত্রে বধি দ্ডি সে বামারে ।” 

এত কহি, ভবানী ভাবিয়া! ক্ষণকাল 
ট্রজিয়া 6 চলাসপুরী শূন্যে গ্রবেশিল; 

ম্ব-মধ্য-কেন্দ্র-মাঝে যথা ব্রহ্মলোক 
তরিলা ব্রহ্মময়ী ইবম্ম্দগতি। 

একবিংশ সর্গ ৷ 
স্বজন 

দেখিলা সে যহাশৃন্তে, অনস্ত ব্যাপিয়া, 
কিরণমণ্ডলাকার বিপুল পরিধি, 
বরন্ষার পুরীর প্রাস্তরেখা_-শৌভাময় 
অদ্ভুত আলোকে ! নীল অনস্তের কোলে 
নিরস্তর- খেলে যেন ভানুর হিল্লোল, 
বিবিধ স্ববর্ণ নীলবর্ণে মিশাইয়া ! 
দেখিল! ভৈরব-কাস্তা । সে বিশ্ব-গ্রদেশে 
কর্ব,র, দানব কিংবা সিদ্ধ দেবধোনি 

ব্যোমচর প্রাণী যেবা আইসে সেখানে, 
ত্রমে ভূলি শূন্তপথ, প্রণমি তান 

যায় দূরে, উচ্চেতে উচ্চারি ধাতা-নাম, 
ভক্তি-পুলকিত কলেবর ! চারিদিকে 
ঘেরি সে মহামণ্ডল কিরণপুরিত-_- 

পার্থ নিম্ন উর্ধদেশে অপূর্ব্ব মূরতি ! 
নবীন ব্রহ্মাপ্তরাজি সতত নির্গত ! 
দেখিলেন জগদস্বা প্রফুল্ল অস্তরে 
সে ব্রহ্মাগুকুল গতি অকৃল শুন্তেতে, 

কত দিকে কতরূপে কত শোভাময় 

ভেদি সে ভানুমণ্ডল, প্রবেশিলা সতী 
বিশ্বমোহকর ব্রহ্মলোক-মধ্যভাগে । 

দেখিলা! সেখানে, সীমাশূন্ মহাসিন্ধু 
সদৃশ বিস্তার শোতঃ-পারাঁবার ঘোর 
ষদা তরঙ্গিত-_-ধূর্ণ্যমান উর্শিরাশি 
নিঃশবে সতত ভীম আবর্তে ঘুরিছে 
বিধাতার আসন ঘেরিয়া ! নিরাকার, 
নিদ্র্ণণ, নিজেতিঃ, আভাহীন, তাপশুন্ত, 

সে নত্রোতে উর্শির সিন্ধু ; উর্ধদেশে তার 
বাশপরাশি হুষ্েতম মগ্ডলে মগুলে-__ 
বথা শুভ্র মেঘরাশি গগনে সঞ্চার ; 
খুরিছে অদ্ভুত বেগে--অচিস্ত্য মানসে, 

অঠিস্ত্য কবি-কল্পনে--সে বাশমগ্ডলী 
আবর্ত-ভিতরে কোটি আবর্ত ষেন বা! 
জনমি তাহার মু আলোকমগ্ডল 
ব্যাপিছে অনস্ত তনু--কেন্দ্র আভামক্ন; 
আভাময় সুক্সমতর তরল কিরণ 

সে কেন্জ্রের চারিধারে $ দুর তর যত, 



গাঢ়তর দৃঢ় পবমাণুব্রজ 

বহি, বাগি ধাতু পিগরূপে ।' 
4 অনস্তপথে সে পিও-কলাপ 
ুর্ধ্য,চন্ত্র, ধূমকেতু, নক্ষত্র আকারে 
মানা বর্ণ, নান! কায--অপূর্বব নিনাদে 
+ ংগুরিয়া অস্বরদেশ , কোথাও ফুটিছে 
অমোহর দম্জ-ভুবন মোহময়। 
বিরাজে সে উর্দিমন় অকৃল অর্ণবে 
“বিধির স্থজনাঁসন-_অচিস্ত্য নির্গমে ! 
চাক্সিধারে সে আসন ঘেরি নিরস্তব 
ছ্ুটিছে তরঙ্গমালা লুটিতে লুটিতে 
উঠিছে আসনদণ্ডে আনন্দে খেলায়ে 
হেন ক্রীড়ারজে রত সে তরঙ্গরাজি 
খেলিছে আসন-পার্খে। বিধি-পদান্থজ 
যখনি পরশে তায়, তখনি সহসা 

ধসে অপূর্ব শ্রোতোঁমাল! জীবন-ম্ডিত 

ঘর্ণ নিরমল রূপ জীবাত্মা স্ন্দর__ 
পুর জ্যোতীরেখা অঙ্গে পরকাশ। 
পুলকিত পন্মযোনি হেরেন হরষে 
গ্রে জীব-আত্মা-মগুলী ; হেরেন হরষে 
চ্ছট্টির ললাম-শ্রেষ্ঠ জীবের চেতন, 
দেব-নর-প্রাণি-দেহে স্েহ সুখাধার ! 
বিরিঞ্ি কারণসিদ্জু-গর্ভে হেনরূপে 
গঠিছেন কত প্রাণী সকৌতুক মনে । 

নবীন জীবনাশ্বাদে মুগ্ধ জীবকুল 
ভূঞ্জিছে অভূতপূর্ব কতহ উল্লাস__ 

সে মুহুর্ত স্বখ ! আহা, কে পারে বর্ণিতে, 
কে পারে চিস্তিতে, হায়! আভাস তাহার 
€দ্বীপভাতি যথ। সুধ্যকিরণ আভাস ) 
ভাব মনে, হে ভাবুক, শিশুর উল্লাস 
যবে পয়্ঃ-সিক্ত তুণ্ডে, অর্ধস্ফ,ট স্বরে, 
ধরি জননীর কঠ খাসে চিত্ত-সখে, 
প্রকাশি পীযুষপূর্ণ নেহ-ফুল্লাননে ! 
এ হেন আনন্দরসে হইয়। বিহ্বল 
প্রথমে বখন হেরে সে প্রাণিমগ্ডলী 
আ্োতোগর্ভ অর্ণবের উর্মিকুল-ক্রীডা 
হেরে শৃন্তে বায়ু, বাষ্প বিছ্যৎআলোক 
হ্থজন-লীল] অদ্ভূত; তখনি সভয়ে 
গু শীর্ণ পুম্পপ্রায় যুদিত নয়ন 
ধায় বিধাতার অন্কে ভয়ে লুকাইতে, 
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ধায় ভয়ে শিশু যখ। জননীর কেলে। 
পশি বিধাতার ক্রোড়ে যখনি আবার 
হেরে সে করুণাপুর্ণ নির্মল আনন, 
তখনি নির্ভয় পুনঃ--পাসরি সকলি, 
তখনি আপন হ'তে চিত্তের উচ্ছাস! 
সঙ্গীত-উচ্ছ1সে বহে অপূর্ব ধ্বনিতে, 
অপূর্বব-ধ্বনিতে উচ্চে পরব্রহ্মনাম 
ডাকিতে ডাকিতে উঠে যে যার তৃবনে, 
জগৎ-সীমান্ত-রত্ব জীবরূপ ধরি | 

আনন্দে আনন্দময়ী কাঁরণ-সিন্ধুতে 
হেরিল! কতই হেন স্থজনের লীলা, 
গুপ্ত পুঞ্জ জড়, জীব, ব্রহ্ধাণ্ড, আকাশ, 
সুর্য, তারা, শশধর, ব্বর্গ, রসাতল, 
মুহুর্তে মূহুর্তে স্যটি অপূর্ব্ব দেখি ত, 
দেখিতে দেখিতে স্থখে শঙ্কর-.মাঠ্নী 
চলিলেন ধীরগতি -্লাড়াইল। আনি 
বিপুল কারণ-সিন্ুতটে মহামায়! ! 
সহস৷ উদ্দিল ছট1__-অতুল শোভায় 
উজলি মহাঁঅর্ণব | ভেরি সে কিরণ, 
সবিম্ময়ে পদ্মযোনি উন্মীলি নয়ন 

চাছিল1, যে দিকে চারু শোভার উদয় ! 
গম্রমে আইলা কাঁছে শঙ্করী, হেবিয়া 
সম্ভাধি স্মিষ্ট স্বরে সুবজ্যেষ্ঠ বিধি 
জিজ্ঞাসিল! “কি বারতা, হে ক্র্যন্বকজাঁয়া, 
কি কারণে গতি এথা ? কোথা বিশ্বনাথ | 
কি হেতু বিধিরে আজি হেন অনুকূল ?” 
“হে বিরিঞিঃ, তুমি ভিন্ন,” কহিল। অগ্থিকা 
“দ্বেবকৃলকন্তা মান কে রাখিবে আর? 
ভয়ে নারি কহিতে মহেশে এ সংবাদ, 
শুনি পাছে করেন প্রলয় ব।মদেব ! 
ছুষ্ঠ1 বৃক্জান্ুর-জায়! দানবী দ।স্তিকা 
তুলিলা হানিতে পদ শচী-ব ক্ষঃস্থলে, 
হে কমলযোনি, ব্যথিল৷ শচীর হৃদি, 

কে আর হে তবে পরচিত্তে পীড়া দিতে 
হইবে শঙ্কিত, ইন্দ্রজায়! পৌঁলোমীব 
এ দশ! যদ্যপি? দর্প চূর্ণ কর, দেব, 
দ্চজবামার অচিরাৎ-কর বিধি, 
হে বিধাতঃ বুত্র-বধ যাহে , বধি তারে 
দানবীর দৌরাত্ম্য ঘুচাও শ্বর্গধামে, 
ঘুচাঁও। হে পদ্মাসন, উমা-মনস্তাঁপ।” 



বিরিঞ্চি উমার বাক্যে চিন্তি কতক্ষণ, 
নগেশ্রনন্দিনী সঙ্গে টবকুভুঝনে 
গেল! যথা রমাপতি £ মাধধ-সংহতি 
ফিরিল! সত্বর পুনঃ ভূবন টকলাসে। 

বসিয়া ভবানীপতি ভাবে নিমগন । 
কোটি ব্রদ্ষাণ্ডের প্রতিমূর্তি চারিধারে, 
হেরিছেন কুতুহলী যোগীন্দ্র মহেশ 
ধ্বংসের অপূর্বগতি !1-_বিশ্বচগাচরেঃ 

কতরূপে কত জীব, কত জড়তন্ 

সৃহুর্তে হইছে লীন । নিগৃঢ় রহস্ত-- 
নিসর্গ বন্ধন-স্থত্র--ছেদন প্রণালী । 
বোধাভীত, চিন্তাতীত,অত'ত কল্লনাস 
জড জীব-ধ্বংসগতি--কাল- সংঘটন ! 
কিবা সুক্মতর ক্ষুদ্র স্থত্রেতে জড়িত 
জীবের জীবন, ভোগ, সম্পদ্, প্রতাঁপ। 
কি ক্স মিলন, বিশ্বচরাচর-মাঁঝে 
অচেতন সচে তন--ভূলোকে ত্যলোকে, 

প্রাণিকুলে, জড়জীবে, আত্মায়, শরীরে 
কিবা মনোহর ক্ষুদ্র'শৃঙ্খল-মালায় 

জড়িত ব্রহ্মাগবপু। - কেশাগ্র সদৃশ 
স্থত্রের রেখায় বদ্ধ আত্মা, মন, দেহ। 
শিথিল হইলে ক্ষণে নিখিল বকল। 

দেখিছেন মহাযোগী প্রগাঢ় কৌতুকে 
সে লয়-প্রলম-রঙ্গ ভুবনে ভুবনে । 

দেখিছেন যোগিবর কাঁলেব প্রভাবে 

জীবব্রজ কত মত্ত্যে স্থষ্টি শোভাকর 
জীবমৃত্তি পরিহরি, হতেছে বিলীন 
গভীর কালের গর্ভে । কত জ্ঞানদীপ 
কোটি কোটি ব্রন্মাগুমাঝাতে ক্ষণে ক্ষণে 
নিবিছে-_ডুবিছে ঘোর অজ্ঞান-তিমিরে, 
স্থষমা! কতই রূপ, কতই জগতে 
হতেছে কলঙ্কময়--ভাতিত কোথাও 

অসীম লাবণ্যরাশি চক্ষেণ নিমিষে । 
চতুর্দশ লোকমাঝে আত্মা স্থব্মিল। 
নির্বাণ নক্ষত্রপ্রায় জ্যোতি হাবাইয় 

পাঁড়তেছে কত দিকে কত শত, হায়, 
পাঁপপক্ক-পরিপূর্ণ অন্ধতম কৃপে-- 

পুড়িতে সম্ভাপ-তাপে । দেখিছেন দেব 
সে সবার অধোগতি ব্যথিত অস্তরে,_ 
থ। নরচিত্ত হেরি স্ুর্য্যের মগুল-_ 

রাছর গভীর গ্রাসে বে ধিফির 
কোন বা! অবনী এই প্রাগিপুজম় 
উত্ভিদ-লতায় স্থুশোভিতা, ক্ষণপরে 
হইছে পাষাণপিও মগ্ডিত'হ্মাঁনী-- 
প্রাণিশুন্ত তুষারের মক ভয়ঙ্কর । 
কোথাও আবার কোন বিপুল জগৎ 
বিদীর্ণ হইয়া চুর্ণ- রেণুর, আকারে 
মিশিতেছে শৃন্তদেশে। কত জনপদ 
উন্নতি-সোপান ছাড়ি ভুবিছে কালেতে 
অচিহু হইয়া ভবে চিরদিন তরে । 
দেখেন কোথাও কোন ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে 

ভীষণ প্রলয়-রঙ্গ--জীব, জড় যত, 
উত্তিদ, ভূধর, বারি, ভূমণ্ডুল, বায়ুং 
কালানলে দগ্ধীভূত শৃন্যেতে লুকায় 
অণুরূপে ব্যোমগর্ভে শূন্যময় করি 
সে ধরামগুল-ধাম; কোথাও আবার 
দেখিছেন ভূতনাথ যুগ-বিপর্যযয়-_ 
দুর্জয় প্লাবনে মগ্ন বিশাল ধরণী, 
পশু, পক্ষী, নরকুল, অদৃশ্য সকলি, 
ভ্রমিছে বিমানমার্গে, ডাকিছে পবন 

ভীষণ প্রবল শবে মিশি সে প্রাবশে। 
সে ঘোর প্লাবনে বিশ্ব, ভুবন চকিত। 
এইরূপ লয়প্রথ! ভুবনে ভুবনে 
কি দেব-মাঁনব-বাস, কিবা সিদ্ধধাঁমে 

দেখিতেছেন ষোগীন্দ্র নিমগ্ন গাঢ ভাবে 
মছুতর কখন ঈষৎ হান্ত মুখে ! 

হেনকালে মুরহর, স্বয়ন্, ভবানী, 
দাড়াইল! ব্যোমকেশ শঙ্করে সম্ভাষি, 
সদ্দানন্দ মহানন্দে কৈলা আলিঙ্গন 
কেশব, হিরণ্যগর্ভে--উমারে চাহিয়! 
তুষিলেন আশুতোষ মধুর হাসিতে ) 
মাধব তথন সদ] প্রিয়ংবদ দেব--- 

গভীর-বদনে শুনাইল! বিশ্বনাথে 
সকল বারতা,-_শুনাইল1 শচীদুঃখ, 
শুনাইল। শিবে অশ্বিকাঁর মনস্তাপ। 

শুনিতে শুনিতে জট ধূঙ্জটি-মস্তকে 
কাপিতে ল'গিল ধীরে-_-ললাট-ফলকে 
শশধর খরতর অ।ভা! প্রকাশিল। 
মহাকাল-ক্রোধমৃত্তি উদয় দেখিয়] 
সাম্বনিল! হৃষীকেশ সত্ব শহ্করে । 



পা 

১৯ 
বিষয় বচনে সৃত্যুয়ী মহেশবর 
্লাহলেন, «হে মাধব, উমাঁর বাঁসনা, 
'গূর্ণ কর এই দণ্ডে--হে ককলযোনি, 
ক্র যাহে বৃত্রান্থতর নাহি জীয়ে আর, 
জানি আমি আমার(ই) বরেতে স্পর্ধা তার, 
কিন্ত কহ শুনি, কেশব কটভহারী, 
চ্ময়ভূ বিধাতা, কেবা সে নহ তোমর! 
'ভক্তির অধীন সদা-_যথ] ভক্তাধীন 
ত্রাস্তিমান আশুতোষ ? ভ্রান্তি যদি তায়, 
এই দণ্ডে সেই ভ্রাস্তি ঘুচাঁতে বাসনা 
দন্ুজের অদৃষ্ট থণ্ডিয়া , হের ইন্দ্র 
সসজ্দ সমরক্ষেত্রে) বজ প্রহরণ 

নিশ্দমাইল! বিশ্বকর্মা , দিলা]! তোমা দৌহে 
নিজ নিজ তেজঃ অস্তবে অব্যর্থ করিয়া 
।একমাজ্ অস্তরায়--অন্ত নহে আজ (ও) 

“বিধাতার দিনমান--সে বাধা ঘুচাও 
'অকালে অস্থরে নাঁশি হে বিধি ক্শেব।--- 

'আপনার কর্মদোষে মজে যে আপনি, 
কে রক্ষিতে পারে তারে ?” বলি শূলপাণি 
ক্কত-বংসল দেব বুত্ধে ভাবি মনে 

ত্যজিয়া গভীর শ্বাস, বসিলা নীরবে ! 
হেরি মহেশের মূর্তি দেব চক্রপাণি 

মন্ত্রণা করিল! ক্ষণক্তাল ব্রন্মসহ, 
উত্তরিল। মহেশ্বরে-_“হে অস্তকহারি, 
কর্মফলে প্রাণিবৃন্দে উন্নতি, পতন, 
স্বতঃ পরিবর্তশীল প্রাক্তন-গ্রভাবে , 

তথাপি, উমেশ, উমা-অনরোধে আহি, 

দেব প্রজাপতি,বুত্র- পাগ্যলিপি নাশে 
হুইসু সম্মত ।৮ বলি, লুকাইলা তস্ছ; 
লুকাইল। প্রজীপতি মূর্তি ক্ষণকাল , 
অতঙ্গু হইল! মহাদেব ,-গুণ তিন 
একত্র মিলিয়া অকল্মাৎ, প্রকাশিল। 
পরব্রহ্মদূপ নিরুপম !-অতুলিত 
শৌভাপূর্ণ £কলাস-ভূবন ক্ষণমাঝে ! 
ক্ষণমাকঝে ঘোরশুন্তে হেল ঘোরধবনি-_ 

*বৃত্রের অদৃষ্ট-লিপি অকালে খণ্ডিত ।” 
হেথা ভাগ্যদেব গাঁ চিস্তা-নিমজ্জিত, 

বসিয়। টবকু্-প্রাস্তে বিনত সম্মুখে 
বিশাল প্রাক্তন-লিপি--দৃষম্ত মনোহর । 
ছারা ইন্তরজালে যথা ধূর্ত যাদুকর 

রর টগর ১) এট * চর 3 রা ্ 
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দেখার অদ্ভুত রঙ্গ-_অস্কুত তেমতি 
অনন্ত আলেখ্য অঙ্গে ক্রাড়া নিরস্তর ! 

কোনখানে ভূমগুল-বিজয়ী বীরেশ 
ছটে চতুর দলে পর্বত লজ্যিয়া, 
আবার মুহূর্তকালে সেই বার-কেশরী 
মরুভূমে পদ্বব্রজে ভ্রমে চিস্তাকুলে ! 
এই রাজ-অভিষেকে,--আনন-হিল্লোল 
খেলিছে ধরণী-নঙ্গে প্রবাহে প্রবাহে 
কত গজ, তুরঙ্গম, কত প্রাণিকুল 

স্থসজ্জ প্রাজণমাঝে । তখণি আবার 
আলেখ্য শ্মশান-ছায়া ভয়ঙ্কর বেশ! 
বাজতঙ্ছ চিতাপরে' অপত্য,বাঙ্ধব, 

বান্পাকুল-নেত্রে ঘেরি সবে ! ক্ষণকালে 

চিতা-পার্থে কোথা আচাঙ্বতে অট্টালিকা 
সুসজ্জিত-__-রঞ্জিত বসনাবৃত চাঁরু__ 
বিবাহমণ্ডপে সুখে দম্পতি আসীন ! 
মুহূর্তে আবার, মৃতপতি কোলে করি 
কীদিছে যুবতী, ছিন্নতিন্ম কেশবেশ, 
বসন, ভূষণ বিলুষ্ঠিত ! ক্ষণে ক্ষণে 
কতই যুবক-_-আহা, ভূষিত স্থষমা, 
প্রতি-অঙ্গে সুখে যেন স্বাস্থ্য মূর্তিমান্- 

হাঁরাইউছে সে লাবণ্য যৌবনে স্থবির ! 
যৌবনে উচ্ছিন্ন কত বামারূপরাশি ! 
কোন চিত্র উর্ণনাভজালে পূর্ণ এই ; 
উজ্জল নিমেষমধ্যে! কোন দীপ্ত ছবি, 
প্রভান্বিত নিরস্তব--সহসা মলিন ! 

কোন সে আলেখ্য দৃশ্--দারিদ্র্য-প্রতিম। 
মুদ্তিমান্ এই যেন--দেখিতে দেখিতে 
মনোহর চাঁকবেশ--মণি-মরকত- 

ময় রত্ব-স্থুশোভিত ! কত পর্ণশালা 

ধরিছে স্থৃহশ্ম্যরূপ চক্ষের পলকে ! 

কত সে আবার দিব্য স্বর্ণ-অষ্টরালিক! 
ধরিছে কুটীর-বেশ--কালের কালিমা, 
তৃণ-গুল্স-লতা-আচ্ছাদিত কলেবর ! 
মিশাইছে কত চিত্র ফুটিতে ফুটিতে 
যথা তরু &শৈলকুল, প্রভাতে কুহেলি 

'আবরিলে মহীদেহ মিহিরে লুকা ইয়ে ! 
কত দৃশ্য মিলাইছে চিরদিন তরে ! 
এইবূপে জগতের যে কোন প্রদেশে 
কালধর্থে, ক্শাকশ্শে, হুযোগে-কুষোগে, 



খটিছে বখন যাহা ন্ুগতি অগতি, 
কিবা জীব, কিবা জড়, কি উদ্ভিদৃকুলে, 
তখন সে চিত্রপটে, নিত্য ক্রীড়াময়, 
অঙ্কিত হইছে তাহা ;-নিমগ্ল মানসে 
দেখিলেন ভাগার্দেব নিশ্চল-নয়নে , 

বৃজ্রের বিশাল চিত্র সে আলেখ্যপরে, 
কত শোভা-বিভূষিত, কত আভাময়, 

জলিছে উজ্জ্বল মূর্তি-_প্রদীপ্ত ছটায় 

কৃতৃহলে। হেনকালে অত্থর বিষ্ধারি 
ধ্বনিল টরব ধ্বনি--আকাশবাদীতে 
প্রকাশিয়া, ব্রদ্মরূপী ত্রিমুর্তি আদেশ। 

সভয়ে প্রাক্তন শীত্র ফিরায়ে নরন 

নিরখিল! চিত্রপটে,_-দেখিল! সহসা 
বুত্রের বিশাল-চিত্র কাঁলিমা-মণ্ডিত, 
মিশাইছে ধীরে ধারে-_-শোভা-বিরহিত। 

দ্বাবিংশ সর্গ। 

এ) 

বসিয়া অস্থুব-পার্থে অস্র-ভাঁমিনী 
নবীন নীরদরাশি, লুকাঁয়ে বিজলী ভাসি; 

বুকে উন্্রধন্-রেখা, ঢাকিয়া মিহির, 
পরশি ভূধর-অঙ্গে রহে যেন স্থির ! 
যেন ঢল ঢল জলে নীলোৎপলদল 

প্রসারিত নেত্রদ্বয়,_. দৈত্যমুখে চাহি রয়, 
নিষ্পন্দ শরীর ধীর, গম্ভীর বদন,__ 

ন] পড়িলে ধারাজল জলদ যেমন । 
দেখিয়া দজনাথ সে মু খর ভাব, 

বিন্ময় ভাবিয়া মনে, কর ধরি সযতনে, 
করতলে চাঁপি ধীরে মধুর উল্লাসে, 

কহিল! উৎসাঁহপূর্ণ মদল সম্ভাষে ;- 
«এ কি হেরি, টদত্যরাণি, যামিনী উদয় 

এ স্ুখ-মধ্যাহ্কাঁলে? কদ্ত্রপীড় শরজালে 
নির্দেব করিল পুরী অনলে জিনিয়! 
পরিলা অতুল ষশঃ কিরীট মণডয়া । 
পলাইল। নুরসেন। শিবা যেন ভয়ে; 

জয়স্ত শশকপ্রায় রথ লয়ে বেগে ধায় 
পালটি না ফিরে চায়; টৈত্যের তাড়নে, 
অমরার প্রান্তে দেব ভাবে ক্ষুপ্র-মনে ) 
ভাসে অস্থরের দল আনন্দ উৎসাহে; 

নুরের স্ববশোগাঁন, ত্রিভুবনে টদত্যমান 
আজি প্রভান্বিত কত !-_সার্ক জীবন 
আজি সে সফল, প্রিয়ে, সকল সাধন ! 

হেন পুত্র গর্ভে ধরি, এ স্মখের দিনে, 

চিত্তে নাই স্থখোচ্ছাস, মৃখে নাই প্রীতিভাষ 
পুত্রের কল্যাণে নাই মঙ্গল-কামন! , 

এ ভাবে মনের খেদে কেন হে বিমনা? 

হের দেখ করতলে ধনের 'ভাগার ! 
ঘোষিতে পুত্রের জয়, করযাঙ্তা চিত্তে লয় 

ভাসাও ত্রিদশালর উৎসব-হিল্লোলে 
এ দিন কখন যেন কেহ নাহি তৃলে। 
কি অভাবে মনোছুধে, দন জমছিষি? 

কি নাহি করিতে দান, কিবা স্থান কিবা মান, 
কহ কিবা চাহে প্রাণ, কি আশা পূরাতে-_ 
কোন্ রাঁজসিংহাঁসনে কাহারে বসাতে ? 
আঙজ্জন্ম দরিদ্র যেব। দন্ুজের কুলে 

সেও আজ আশাবান্, আশায় জুড়ায় প্রাণ, 
স্বপনে কল্পন! করি অসাধ্য কামন। ! 

ইচ্ছাময়ী এ্রন্দ্রিলা হে মলিন-বদনা ? 
জ্বননীর মনস্তাপে পুনত্রে অকল্যাণ_ 

সে কথা বিস্বাতিজলে,  ভাসায়ে হৃদয়-তলে, 
বিষাদে আশ্রয় দিলে, কি হেন ভাবনা? 
এন্ট্রিলে, চিত্তের বেগে ভূপিলে আপনা! %ি 
উত্তরিল' দৈত্যরাঁজ-মহিষী তখন ;-_ 

থলের চাতুরী মায়া, বহুরূপী দেহচ্ছায়া, 
ধরে কত রূপ তাহ! কে বুঝিতে পরে? 
রম্ণীর চাতুরীতে রমাপতি হারে! 



গ্ 

উত্তরিল] “হে দস্থজকুল-অধীশ্বর, 
'অভাগ্য যখন যার, তখনি অনৃষ্টে তার 

কত যে লাঞ্ছনা-ভোগ কে ৰর্ণিতে পারে? 
নহিলে নির্দয় হেন কেন হে আমারে ? 
এন্ড্রিবা! পাধাণ প্রাণ !__তনয়ে ভুলিয়া, 

আপনার তুচ্ছজালা,; ভেবে মুখ করি কালা, 
আইল! পতির কাছে ?-_হে হ্বদয়নাথ, 
হদয় ব্যাথতে আর পেলে না আঘাত? 
কবে যে কঠিন হেন দেখেছ আমায়? 

ক্ষণারে বধিয়াছি প্রাণে। কাহার জীবন-দানে 
নিদয় হটয়া তোম৷ কৈমু নিবারণ? 
কি দেখিলে কবে বল নিষ্ঠুর তেমন? 
হায়, এক্দ্িলার হেল! তনয়ের প্রতি 

ধিক এক্দিলার নামে, £ই ছিল পরিণামে, 
শুনিতে হইল তারে এ পরুষ-বাণী। 
পতির ব্ধনে, হায়! ধিক রে পরাণী! 

কারে জানাইব আর মনের বেদন] ? 

জন্মকাল যার সনে, নিদ্রাহার একাঁসনে, 
তিনিই আমারে যদি ভাবিলা এমন-_ 
কি জানাঁব কে জানিবে মনের যাতন 
থাক, হে দহ্জ-নাথ তনয়- বংসল, 

ক্র ভোগ এক! স্গথে, হে খেদ আমার বুকে, 

থাকুক তেমতি, ছুঃখে পুড়ক পরাণী! 
থাঁক সুখে দয়াময়-_চলিল পাষাঁণী।” 
বি ভাক্তক্রোধে বামা উঠি ঈীডাইল। 

কত অনুরোধ করি, কত যত্বে করে ধরি, 
বসাইল। মহিষীরে নিকটে আবার, 
ঘুচাইল! কত যত্বে চিত্তের বিকার । 
কহিল। তখন রামা মধুর কপটে-_ 

“হে বীর সমরপ্রিয়, রণক্ষেত্রে অদ্বিতীয়, 
জান তুমি সুধূ রণ-রঙ্গ-ক্রীড়া যত, 
তুমি কি জানিবে কহ বামা-স্েহে কত? 
কি জানিবে জননীর প্রাণে কিবা হয়? 

সম্তানের মমতায়, কত ব্যথা চিন্তা তায়, 
কত দিকে ধায় চিত্ত? হে দৈত্যভূষণ, 
পুরুষ বুঝে কি কভু রমণীর মন? 
বিজয়-উল্লাসে এবে তুমি সে উন্মাদ, 

ভাঁবিছে আমার মন পুজে দিয়! দরশন 
দেখাব কিরূপে তারে এ বদন ছার-_-- 

পাঞ্টুক্সসীনকোলে যবে বসিবে কুমার । 

টলর এাবর্গী। 

স্ুধাবে যখন "মাতা, ইন্দুবাল কোথ1? 

দিয়াঁছন্নধ তব করে, পালিতে সোহাগভরে, 
কোথা সে স্নেহের লতা রাখিলে আমার ? 
কি ব'লে হৃদয়ে শেল বিধিব তাহার ? 
হারায়েছি, দৈত্যনাথ, পুত্রের মাঁণিক, 

হারায়েছি, হৃদয়েশ, অঞ্চলের নিধি শেষ, 
দনুঙেন্দ্র) হারায়েছি সুশীল তোমার ; 

ইন্দুৰাল1 বিনা এবে পুরী অন্ধকার !” 
বলি বাম্পাকুলনেত্র হইল নীরব। 

অচঙ্স নগেন্দ্র প্রায়, দৈত্যপতি স্তবূকায়, 
চাহি এন্দ্রিলার মুখ থাঁকি ক এক্ষণ, 
ছাঁড়িল অরণ্য-শ্বাসে গভীর নিস্বন ; 
“কি কহিল, এন্দ্রিলা” বলিল। গাঢ়-স্বরে, 

«ইন্কৃবাল। নাই মম, সে স্ধাংশু নিরুপম, 
ডুবেছে কি অন্তাচলে ?_-পাব নাকি আর 
দেখিতে সে নিরমল পীযুষ আধার ? 
আর কি সে স্রেহময়ী সরলার কথা 

হৃদয় শীতল করি, চিন্তার ডত্বাপ হরি, 
জুড়াবে না এ শ্রবণ--জুড়াত যেমন 
নিন্দিত বীণার ধ্বনি ঝরিত যখন? 
ন। এন্দ্রিলে, নিধনের নহে সে প্র তমা 

হরিতে সে স্ুযমায়, কতাস্ত কাদিবে হায়, 
চিরায়ু "স ইন্্বাল! অক্ষয় রতন ;-__ 
বিজয়ী বীর যশঃ চিরাযু যেমন :” 

"হেন অমঙ্গল কথা, হে দস্থজপতি ! 

কি হেতু আন হে মূখে”  এন্দ্রিল! কত্রিম ছুথে 
কহিল বিমধভাবে চাহি টৈত্যপানে, 

£এ বেদন। কেন দাও ছুখিনীর প্রাণে? 

চির-আয়ুম্মতী হক বধূ সে আমার ! 

চিরায়তী থাক্ তার, পরশে না যেন তার 
কেশের শতাংশ ভাগ শমন ছুশ্মতি, 
হে নাথ, শমন হতে নিদাঁরণ অতি। 

ইন্দ্রের কামিনী শচী-_সাপিনী কুটিল; 
কপটে ছলিলা হায়, শিশুমতি বালিকার; 

সাধিতে নারিল যাহ! দেবতার বলে, 
সুসিদ্ধ করিল তাহা কুহকীব ছলে! 
হা ধিক্ এত্দ্রিলা-প্রাণে ধিক দৈত্যরাজ, 

তোমার কুলের বধূ, ভুলি দৈত্যন্সেহ-মধু, 
ভূলি কুল-মাঁন গর্ববব হেলির়! সকল, 
আশ্রয় করিল কি,ন। শচী-পদতল? 
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তব আজ্ঞা শিরে ধরি, দন্থজকেশরি, 
নচী আনিবারে বাই, হতভাগ্যে পোড়। ছাই, 

নিরখিনু ইন্দুবাল! সেবে শচীপদ 1_- 
ব্রহ্ধাণ্ডে রহিল, নাথ, এ কলঙ্ক হুদ! 
অসহ হৃদয়বেগ ন। পারি ধরিতে, 

বচীরে গঞ্জনা দিয়া, :ৰধূরে আনিতে গিয়া, 
ঘটিল যা ।ছল শেষ কপালে আমার,__ 
যেমন ছুরাশ! হাঁয়। পুরস্কার তার! 
বলি নাই. ভাবি নাঁই, চাহি ন! বলিতে 

'স দুঃখের কথা কু, সহিতে হইল, প্রভু, 
স্বর্গজয়ি জায় হয়ে শচী-পদাঘাত। . 
সে ছুঃখ 'পাষাণ' প্রাণে সহেছে হে নাথ। 

সহিতে ন! পারি কিন্তু এ অধ্যাতি তব; 
মীর কুখ্যাতি যায়, নারীর কলঙ্ক তায়, 

ভাবি তায় সে কলঙ্ক ঘুচাবে কেমনে-__ 
ইন্দুবাল। পড়ে মনে জাগ্রতে ন্বপনে 
চল দেখা ইব চল, স্বচক্ষে দেখিবে, 

[বিবে সেকি কারণ,  দহে “পাষাণীর' মন, 
কেন এ সুখের দিনে হয়েছি হতাশ ! 
নারীর বচনে, নাথ, কি কাজ বিশ্বাস?” 
ঈষৎ কম্পিত নাসা, কুঞ্চিত ললাট, 

'ঘনে নিশ্বাস ঘন, আরক্কিম ব্রিনয়ন, 
চলিল দন্থজপতি দাঁনবী-সংহতি ; 

চলিল টত্যেশ-বামা গর্ধিত মুরতি ; 
ধন্য রে এন্দ্রিলা তোর পণে বলি হারি ! 

লেছ নদীর বেগে, চাপি চিন্তা, চিত্তবেগে, 
সাধন করিতে নিজ সাধের মনন; 

জান না হৃদয়ে কতু নিরাশ। কেনন। 
চলিল৷ অস্থুরপতি মহ্ষী সংহতি, 

ঠিল। প্রাচীরপরে, নিরখিল। স্তরে স্তরে, 
অকৃল সাগর তুল্য সুরাস্বরধল; 
নিরধিল। হবর্ণময় সুমের অচল ॥ 
শোভিছে অমরা-প্রান্তে_-সহন্র-শিখর 

ঠেছে অনন্ত ভেদি, যেন কল্পনার বেদি, 
স্থর ব-মাহিনী মৃত্ডি, সাজান রয়েছে ! 
নির্মল কিরণমাল। সর্ধাঙ্গে সেজেছে ! 

গান সে শিখরে তার,--আহা,কিবা শোভ। তার, 
কা কিরণেতে মিলি, খেলিতেছে ঝিপি মিলি, 

দেখায় তর্জনী তৃলি. দস্থ জম হিষীস্ 
বসিয়া সুরেশ-কাত্ত। উজলিছে দিশি, 
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পদতলে ইন্দুবাঁল৷ মলিনবদম। -- 
শীর্ণালস কলেবর, অক্ষ কুস্থম খর, 

মধ্যান্ছের সুর্ধ্যতাপে বিরস যেমনঃ : 
নিশ্চল, অলস, অর্দমুদিত নয়ন 3. : 

কাছে রতি স্তব্ধমতি, চপলা অচলা, 
হেরিছে সমরাঙ্গণে মুগ্চচিত্ব কর়জনে-_- 

চারু চিত্রপটে যেন তুলীর লিখন ! 
নিরখি দন্থজর[জ বিশ্ময়ে মগন। 
বিস্ময়ে মগন দৈত্য কতক্ষণ থাঁকি 

করিল নাসিকা-ধ্বনি,,  গরজিল' যেন ফণী। 
লম্ফ ছাড়ি লঙ্ঘিতে স্ুমের দেহ বাড়ে; 

: হেন কালে স্ুরান্থুরে স্ংহনাদ ছ।ড়ে,- 
পৃরিয়া সমরক্ষেত্র সেনা-কোলাহল 

সহ্সা শৃন্যেতে উঠে, রথ অশ্ব বেগে ছুটে, 

করিব্রজ শুপ্ত তুলি গর্জিল ভীষণ, 
বাঁজিল পটহ, ভেরী, দামা, অগণন। 

নিমিষে পালটি গেত্র দেখিলা প্রাঙ্গণে . 
রুদ্রপীড় রথে রথী, যেন বিদ্যুতের গতি 

ছুটিছে বাহিনী-অগ্রে, উঠেছে পতাকা, 
ভয়ঙ্কর রাহুরূপ কেতু-অঙ্গে আঁকা।। 
নিরখি ভুলিয়! দৈত্য সকল ভাবন1 ; 

স্থির-নেত্রে শুব্ধবত, একদৃষ্টে চাহি রথ»: 
দেখিতে লাগিলা বৃত্র অনন্ঠমানস 
রথের তরঙ্গগতি. অশ্বের তরস। 
সমর-আহলাদে চিত্ত সাই বিহ্বল : 

তাহে পৃক্র যুদ্ধমাজে, প্রবেশিছে শক্রমাঝে, 

নিরখি অপূর্বভাবে ' হৃদয় মথিল, রর 
অদ্ভুত আনন্দশ্রোত চিত্তে প্রবাহিল ! 
দেখিলা অনুর, সুর-মধ্যস্থলে আসি 

স্থির হল রথগতি, অতুল আনন্দমতি 
পুত্রের সমরসজ্জ। হেরে বুত্রা সুর-_- 
রতন-সম্ভ। বিঙা উজলিছে ধুর; 
শুত্র সাঁরসের পুচ্ছ মণিগুচ্ছে নত 

ছুলিছে শীর্ষকে বাঁক, অঙ্গব্রাণে অঙ্গ ঢাকা, 

হীরকম্ডিত অসসিমুষ্তি কটিতটে, 
সারসনে অসিকোষ দুপ্সিছে দাপটে 
বক্র ধনু বামকরে ; রথ-অঙ্গে শোভে 

হেমময় নান তৃণ, নানাবর্ণ ধন্গুণ, 

শাঁণত কপাণশ্রেণী, গদা, প্রক্ষে ডন, 
ধনুর্দণ্ড, বিবিধ আমুধ অগণন। 



- *ধরুঃপৃষ্ঠে করতণ উঠি মহেঘাস 
দাড়াইল! রথোপরে, গভীর 'রিশদ খবরে, 

কহিল সম্ভাবি কৃতে, প্রফু্প নয়ন 
“হে সারথি, আজি মম সফল জীবন; 
হুর্জয় ব্রিদশনাথে সমরে সম্ভাষি 

পরিব অতুল যশ, * উজ্জল করি শিরস, 
রাখিব অক্ষয় খ্যাতি অস্ুরমণ্ডলে, 
দেখাব কান্ম্ক-শিক্ষা সুররথি-দলে ! 
জানি মৃত্যু সুনিশ্চিত বাঁসবের হাতে, 

আঞ্জি এ সমরাঙ্গনে, ত্যজিব অক্গুপ্র-মনে, 
এ দেহ, হে স্ুতবর--সৌভাগ্য খামার 
ভালে না লিখিল। ভাগ্য অন্ত মৃত্যু ছার! 
ব্রিলৌক-অজেয় ইন্দ্র ষ্রিদিবের পতি, 

শরক্ষেপ-গ্রথ। যার, বীর-চক্ষে চমৎকার, 

তাঁর সনে আজি রণে যুঝিব হরষেঃ 

এ মরণে কার মনে স্থখ না পরশে? 

সারথি, মৃত্যুর চিন্তা ঘুচেছে এখন, 
আজি সুরাস্থুরগণ, দেখিবে অদ্ভুত রণ, 

দেখিবে বীরের মৃত্যু অভভূত কেমন? 
এক কথা, সারথি হে, রাখিও ম্মরণ,-_ 
অস্তিম-শয়নে বে দেখিবে আমায়, 

দেখে! যেন শক্র কেহ রণক্ষেত্রে এই দেহ, 
স্বণিত চরণে নাহি করে পরশন, 

রাক্ষদ পিশাচে যেন না করে ভক্ষণ ॥ 
এই অগ্রিচক্র রথ লভিন্থ যা! রণে, 

হারাইয়ে হুতীশনে, দিও হে পিতৃচরণে, 
দিও পরে এই মম অঙ-আচ্ছাদম, 

বলো--কদ্রপীড-সাধ হয়েছে সাধন! 
এই অর্থা, সৃত-শ্রেষ্ট, দিলেন জননী 

ব্বক্ষিতে সমরক্ষেত্রে, : তীর প্রাণাধিক পুত্রে, 
দিও জননীরে পুনঃ, বপিও তাহা, 

মৃত্যুকালে এই অর্ধ্য ধরিন্ু মাথায়। 
দিও, স্থত, এ সারসপুচ্ছ মণিময়, 

উদ্জ্বল শীর্ষকপরে, আজি যাহ! শোভা করে, 
দিও ইন্দুবালাকরে করিতে স্মরণ 
উন্মাদিনী-প্রেমে যার মুগ্ধ আজীবন % 

বলে তারে, সাঁরধি তে* বলিতে বলিতে 
কপোলে সলিলধারা, বরে হিমবিদ্কু-ঝারা, 

ভাবি সে হৃদরময়ী সেহের পুতুলী; 
খনশ্বাদে কঠরোধ-_নীরবিল1 বলী? 

বসিয়া সমরাসনে ভীম শব্ধ নাঁদিঃ_ 

বাজিল ছুন্দুভিধবনি, . ঘন ঘন ঘন শ্বনিঃ 

বাজিল সমরতুরা বুড়িয়া প্রাণ, 

দানবের সিংহনাদে কাপিল গগন । 

'হেরি ষড়ানন শীঘ্র সেনা-অ গ্রভাঁগে 

আইল! নক্ষত্রগতি, ত্বদল বিপক্ষ মথি, 

দাঁড়াইল শিখিধবজ থর থর থরি ) 
উড়িল বিশাল কেতু শৃণ্ভ শোভা করি। 
কহিল। উমানন্দন জলদ-গর্জনে,-- 

মুহুর্তে নিস্তদ্ধ সব, রণতুর্ধ্য ঘনরব, 
রথেরু ঘর্থরশব্, হস্তীর গঞ্জন, 

হয়ব্রজ স্তব্ধভাব উন্নত শ্রবণ; 

কহিল জলদব্বনে_-“রে দাম্ভিক শিশু, 

বহরে নিবারি রণে, উন্মত্ত হইলি মনে, 

অমর-সেনানী-অগ্রে আ(ই)লি এক] রথী-_ 
ভুলিলি শমন-ভয়, আরে ছন্নমতি? 
যে শিবিরে আদ্িতেয় মহারথিগণ, 

এক একজন যার নিমিষে ব্রহ্গাণ্ড ছার 

'বিক্রমে করিতে পারে, অবহেলি তায়, 

সমরে পশিলি একা অবোধের প্রায়? 

ন! চিনিলি প্রচ মার্তগ গ্রহনাথে? 

পবন ভীষণ দেবে, সিন্ধু যারে নিত্য সেবে, 

আক্ঞুদ্ধ বরুণ পাশী? যম দণ্ডধরে? 

ফণীন্দ্র বাস্থকি ফণাধর-কুলেশ্বরে ? 
ভীম অঙ্গারক কুজ, সৌরি শনৈশ্চর, 

বৈনতেয় খগেশ্বর, নৈখত নৈখতধর, 

জয়ন্ত বাসবপুত্র অসীম সাহস, 

আমি দেব-সেনাপতি ভবেশ-ওরস। 
এ বীরবৃন্দের মীঝে বল্ কাঁর সনে 

যুঝিবি সাহস করি?  যুঝিবি রে ধন্থুঃ ধরি 

দেবের বিক্রম কত দান্তিক বালক-_- 

সমুদ্র শুষিতে চাঁও হইয়া শুধক ?” 
“হে পার্ধতীন্ৃত” দর্পে উত্তরি তখন, 

কহিলা বৃত্রতনয়, “পাবে শীদ্র পরিচয়, 
শিশু কি প্রাচীন «ই অসুর-আত্মজ-- 

রণে অগ্রসর শীঘ্র হও শিখিধবজ ) 
কি ফলবিচারি কার সনে করি রণ 

করেছি।অলভ্ঘয পণ, পরাজিব সর্বজন, 
নিদেব করিব শ্বর্গ আজি এ সমরে, 
নতুবা ত্যজিব প্রাণ ধ্যাকুলি অমরে ; 



যত জন; যেবা ইচ্ছা হও অগ্রসর, 
নহিব বিমুখ আজ, সাধিতে বীরের কাজ-_ 

আজি সমরের পণ উদ্ৃধাপন মম, 
ঘুচাব সমরে পশি দেব-চিতত্রম | 
ভেটিব সমরাঙ্গনে স্থরনাথে আজি-- 

বীরচক্ষে চমৎকার, শিঞ্জিনীর ক্রীড়া তার, 
দোখব সে জার ভঙ্গী নাহি চাহি আন, 
আশ পূর্ণ কর আশা ধর ধন্ুর্বাণ।” 
বলি সব্যসাচী বৃত্রস্থৃত ধন্থধ'র,_ 

নধ্ুহস্তে খরশর, ফেলিল শর্ত পর, 
লক্ষ্য করি বরুণ, পবন, প্রভাকরে, 
সেনাপতি শিখিপ্বজে বিদ্ধি খরশরে । 
বাহ্ছিল ছুন্দুভিধ্বনি স্বর্গ কোলা হলি, 

বাঁজিল সমর-শহঙ্, ভীরুর প্রাণে আতঙ্ক, 
ঝড়গতি চারি রথ ছুটিল সম্মুখে, 

উড়িল ধূলির জাল গাঁ অন্রমুখে ; 
চারি কোদগ্ডের ছিলা বধিরি শ্রবণ 

নম শব্দে একেবারে, নিনাদিল চারিধারে, 
ছুটিল কলম্বকল তারারাঁশি হেন । 
ছুটে ঘনঘটা-কোলে তড়িন্লতা যেন। 
ছুটিছে ৫নখত হ'তে ভাসক্করের রথ, 

তজস্কর সাত হয় নাসাতে পবন বয় 
ক্ষুরে না পরশে ক্ষণে মনঃশিলা তল--- 

ক্রোধিত তপনতেজ স্যন্দন উজ্জ্বল; 
অগ্রিকোণে বরণের শঙ্খময় রথ 

'টিল মেঘে র মন্দ্রে, ফেনরাশি নাসারন্ধে, 
চারি কৃষ্ণ হয় ফেনময় কলেবর, 
শতচক্র বায়ুগতি ঘৃরিছে ঘর্থর ॥ 
ঈশানে পার্ধতীসুত-স্যন্দন ভীষণ-__ 

বশাল কেতন চুড়ে, উড়িছে আকাশ যুড়ে 
খেলে যেন ইন্দ্রধন্থ আভা ছড়াইয়া 
অশ্বের তরলগতি তরঙ্গ জিনিয়া। 

বায়কোণে পবনের শতাঙ্গের খেলা 

বন কিরণের রেখা, বায় কি নাযায় দেখা, 
ছুটিছে মানসগতি জিনিয়া তরসে,_ 
কুরঙ্গ অঙ্কিত কেতু গগন পরশে । 
দেখির] দন্থজল্ুুত সমর-কুশলী 

জা দিলা সারধিরে, মণ্ডলে মণ্ডলে ফিরে, 
বেগে চালাইতে অশ্ব-_-না হয় যেমন 
শরলক্ষ্য ক্ষণকাল ঘোটক স্যন্দন। 

১২; 

বিজলীর বেগে যেন ঘুরিতে লাগিল 
চক্রাকারে মহারথ, অনল-স্ফুলিঙ্গব .. 

ক্ষিপ্রহস্তে রুদ্রপীড় ভীম ধু ধরি, 

কিবা শিক্ষা অদ্ভূত চারি রথোপরি 
হাঁনিতে লাগিল শর শিলাধারাধৎ £ 

চাক্রাকারে শূন্তপর, একে থেরি অন্তত্তর - 
মণ্ডল-আকাঁরে বারি-লহরী যেমন, 
ছুটিল তড়িংগতি বিচিত্র মার্গণ, 
পড়িল ভাক্কর-রথ-চুড়া৷ আচন্থিতে ২ 

কপিল ক্য্যস্তন্দন, '. শরাঘাতে ঘন ঘন) 
বরুণের তুরক্ষম বাঁণেতে অস্থির, 
ধারাকারে কষ-অঙ্গে ছুটিল রুধির । 
অচল বায়ুর রথ-তরঙ্গ উধাও, 

শতথপ্ড ধন্প্ত'ণ, বাপ-মুখে উড়ে তৃণ, 
ধনুশূৃন্য প্রভঞ্জন নিমিষে বিকল, 
ছুটিতে লাগিল বেগে ভ্রমি রণস্থল। 

অস্থির পার্ববতীন্ৃত বুত্রন্্ত-তেজে-_ ূ 
এই নিবারিছে শর, তখনি মুহূর্তপন্ক.. 

সর্ধ-অঙ্গ কলেবর শরজালে ঢাকা, ্ 
সঘনে কাপিছে রথ--ভগ্ন চূড়া, পাখা। 
চমকিত দেবগণ, ইন্দ্র চমকিত ; রর 

উম্মত অস্থুর-দল হেরি ঠৈত্যস্ত-বল) . 
সুরাস্থুর ছুই দলে ধ্বনি ঘন ঘন-- 

“সাধু রুদ্রপীড় সাধু বৃত্রের নন্দন !”. 
অধীর সে ধ্বনি শুনি তনু পুলকিত 

উল্লাসে দনুজনাঁথ উচ্চৈংস্বরে অকন্মাঁৎ 

"সাধু রুদ্রপীড়” বলি নিম্বন ভাঁড়িল, 
দুর শূন্যদেশে যেন জলদ গঞ্জিল। 
দেখিল মস্থর-ন্থুর প্রাচীর-শিখরে 

গাঢ় ঘনরাশি প্রায় বৃত্রান্থর মহাকায় 
দাড়ায়ে বিশাল হণ শূন্তে প্রসারিয়া 
আশীর্বাদ করে যেন পুভ্রে সঙ্কেতিয়া । 
চঞ্চল নিবিড় কেশ উড়িছে পবনে, 

বিশাল লঙ্গাটস্থল শ্রবণে বীর-কুণগ্ডল, 
তটিনী-বেইত কটি প্রস্থত উরস, 

তিন নেত্রে অরুণেরই রক্তিম! পরশ। 
বুত্রে হেরি দেব-যোধ পদাতিকদল, 

ভীত কুরঙ্গের প্রায়, বেগে শত দিকে ধায়, 
রণক্ষেতজে নিক্ষেপিয়া চর গ্রহরণ; 

_ গালটি ফিরিয়া:নাহি করে দরশন। 
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নিরথি উদ্দেশে বৃত্রে ধু হেলাহিয়া 
রুদ্রপীড প্রণমিলা, ক্ষণ ক্ষান্ত ধনু ছিলা, 

আবার কোঁদণ্ড ঘাতি টানিয়! শিঞ্জিনী-_ 
চমকিল! জা-নির্ধোষে অমরবাহিনী । 

অধৈর্য অমররথী; সরোষে তখন? 
আজ্ঞা! দিলা তিন জন, চালাইতে অনুক্ষণ, 

রুদ্রপীড়-রথমুখে-নিজ নিজ যান, 
সতর্কে কোণ ধরি করিল সন্ধান । 

:. চলিল দৈত্যারি-রথ অব্যর্থ গতিতে, 
*স| মানি শরের গতি, না মানি বিপথ পথি, 

অবিচ্ছেদে খজু-গতি চলিল সম্মুখে 
দুর্বার বিশিখ-আোঁতোবেগ ধরি বুকে ! 

.. তিন মুখে তিন দেব স্ুরথি নিপুণ 
৷ 'বরুণ বারিধীশ্বর, গ্রহপতি প্রভাকরঃ 

তারক-সুদদন শৃর পার্বধতীনন্দন-__ 
-. অন্যদিকে গদাহস্তে ভীম প্রভঞ্জন। 
1. রুদ্্রপীড়-রথগতি মন্দভূত ক্রমে, 
' ক্রমে ক্ষুদ্র ক্ষুদরূতর, চক্রে ভ্রমে রথবর, 
১. শেষে স্থির মধ্যস্থলে নিবারি গমন ) 

হেরি সুররথিবৃন্দ ছাড়িল গর্জন । 
“মা ভৈ মা ভৈ” শবে ভীষণ নিনাদি 

'কহিল দম্থুজেশ্বর, “হের পুত্র ধঙ্ছর্ধর, 
ক্ষণকাল নিবার এ সুর-রথিগণে, 

এখনি বাহিনী সঙ্গে প্রবেশিব রণে। 
গোকর্ণ, শালিবাহন, গাঁধি, ঘটো কচ, 

'সৌমধূতি, তণগতি, হে দৈত্য রথিক-পতি, 
বীরেজ্দ্র-পৃষ্ঠেতে শীদ্ত হও অগ্রসর” 
রণক্ষেত্রে চাহি উচ্চে ভাঁকি দৈত্যেশ্বর 
নামিলা প্রাচীর হতে-_-এখানে ত্বরিত 

মিলি স্ুর-রথিগণ, আরম্তিশ। মহারণ 
ঘেরি রুদ্রপীড়-রথ বিষম হৃসঙ্কারি 
টদতান্থত-শররাঁশি শরেতে নিবারি ; 
কাটিল! ভাস্কর অগ্নি শ্যন্দনের চূড়া 

কাটিল! রথের চক্র, তারকারি-শরে বক্র, 
বরুণ শাণিত অস্ত্র হানিতে লাগিলা ; 
সদাগতি গদ| ধরি ক্রোধেতে ছুটিলা-_ 
লম্ফে লক্ষে প্রদক্ষিণ করি চারিদিকে 

ঘন ঘন ঘোর ঘাতে, রথচক্র পাতে পাতে, 

চূর্ণ রুল! ক্ষণকালে অশ্বের বন্ধনী, 
ছি'ড়িল! নিমিষে চূর্ণ যুগন্ধর অণি। : 

হেমচন্দ্রের গ্রশ্থাবলী। 

অচল দেখিয়া রথ দন্ুজকেশরী 
লম্ দিয়া রণস্থলে, নামি মন:শিলাতলে, 

সিংহ যেন দীড়াইল কিরাত-বেটি ত, 
দীপ্ত তরবারি বেগে মস্তকে ঘুর্ণিত : 
শত থণ্ডে খণ্ড ৫কল পবনের গদ1; 

নিমেষে কার্শ্ক পুনঃ লয়ে করে দিল! গুণ, 
শিঞ্জিনী অপূর্ব রঙ্গে খেলিতে লাগিল, 
ক্ষণে ক্ষণে শরজাল গগনে ছুটিল। 
আঁঘাতিল প্রভাকরে বরণে আঘাতি, , 

আচ্ছার্দি কূমা র-অজ, শত্দিকে হয়ে ভঙ, 
; পড়িতে লাগিল, ঢাকী শতাঙ্গ গগন, 

বিমুখি সংগ্রামে শরদগ্ধ প্রভঞ্জন। 
তখন পার্ধতীপুক্র দেব-সেনাঁপতি 

দিব্য অস্ত ধরি করে, দ্বিথ্ড করিয়া! শরে, 
রুদ্রপীড়-শরাঁসন ভীষণ আঘাতে-_ 
নিমেষে বীরেন্দ্র ধনুঃ নিলা অন্য হাতে; 
ন1 টানিতে শিঞ্জিনী প্রচণ্ড দিবাকর 

থণ্ড করি থুরে থুরে, কোঁদণ্ড ফেলিলা দুরে, 
বসাইল! চাঁপে অস্ত্র খোর আভাময়, 
নিরখি তিলার্দ কালে বুত্রের তনয় 
ধূমদ্-_ধূমকেতু আকৃতি ভীষণ-_ 

ধরিণা সাপটি করে, বাহিরিল থরে থরে, 
কিরণের রেখাঁকারে গগনে বিস্তারি 
তাত্রময় শলাক সহন্ত্র সারি সারি । 
ঝাপটে ঝাপটে ঝাড়ি যে দিকে হেলায়ে 

ধরিছে আকাশমুখে, সের্দিকে শলাকা-মুখে, 

শিলাকারে ধাতুর বর্ত,ল বাহিরিছে, 
ঘোর শবে শৃন্তমার্গ ছি'ড়িয়। ছুটিছে; 
ক্ষণকাল কত্ যাহে পরশে বর্তূল 

ছিন্ন-ভিন্ন চূর্ণকায়, অদৃশ্য করি উড়ায়, 
চিহ্ম নাহি রহে তার দেখিতে কোথায় । 
ভীষণ বর্তূল হেন কোটি কোটি ধায়! 
লণ্ডভণ্ড দেব-রথী বিমান-মগুলী। 

প্রচ নিনাদ ঘন, শল।-মুখে বরিষণ, 
ধাতুর বর্তূল পিও ঝলকে ঝলকে, 
ভাঙে রথ ধনু অস্ত্র পলকে গলকে) 
ভাঙ্গে প্রভাকর-রথ ক্ষার-দঞ্ধ যেন 

বরুণের দিব্য যান; ক্ষণমধ্যে খান খান, 
কোটি খণ্ডে কাণ্তিকের বিমান ভাঙিল, 
দেবরধি-কুল ভয়ে রণে ভঙ দিল? 



বত্রসংহার । ১২৭. 

তখন দেবেন্দ্র ইন্দ্র সাপটি কারক 
বগ্রসর ঠহলা রণে, টক্কারি ভীষণ স্বনে, 

দিব্য চাপে বসাইলা অস্ত্র খরশাণ, 

টানিল! ধনুর ছিলা করিয়া সন্ধান-.. 

স্টিল বিছযাদ্গতি নিঃশবে অন্বরে 
₹শাণিত মহাশর, পড়ে ধূমদণ্ড'পর, 

কাপিতে কাপিতে খণ্ড তখনি নিমেষে, 

হইল সে ধৃমদণ্ড কাশতৃণবেশে। 
উড়িল শলাকাকুল দও্মুষ্ি ছাড়ি, 

বাচ্ছাদি গগন-তন্গ॥.. যেন পরমাঁপু-অধু, 
অদৃশ্য হইলে শূন্তে কোটি পথে ছুটি )-- 
রুদ্রপীড়-হাঁত হ*তে পড়ে দণ্ডমুঠি। 
নিকটে আসিয়। ইন্দ্র প্রসন্নবদনে 

ত সাধুবাদ দিয়া, বৃত্রন্থুতে বাখানিয়া, 
কহিল “স্ধন্বি, ধন্য শরশিক্ষা তব 
দেখাইলে বীরবীর্ধয আজি অসম্ভব ; 
এখন প্রস্থান কর রণস্থল ছাড়ি; 

গ্রাম না কর আর, মনোমত পুরস্কার, 

পেয়েছ হে বৃত্রন্থত লভ গে বিশ্রাম, 
নহে দ্বন্দ তব সনে না চাহি সংগ্রাম ।” 
কহিল দন্নুজনাথ-তনয় বাসবে-- 

হে ইন্দ্র মেঘবাহন, শুনিয়াছ মম পণ, 
ত্বর্গেতে থাকিতে দেব না ফিরিব রণে, 
জীবিতে লক্যিয়া পণ ফিরিব কেমনে? 
বৃথা আকিঞ্চন ওই সুরেন্দ্র বাসব, 

বেছি জীবনপণ, করিব তা উদ্যাপন, 
আজি পুরাইব মম জীবনের আশা, 
মরিতে ষগ্যপি হয় মিটাব পিপাসা 
মিটাব পিপাস। যুদ্ধ করি তব সনে, 

[জি এ সমরক্ষেত্রে,  দেখিৰ প্রফুল্ত-নেজে, 
জ্যা-বিষ্তাল তোমার কোদণ্ডে স্বরেশ্বর, 

ধর ধনু, যোধবাক্য রাখ থনুর্ধর |” 

বুঝাইল! নানামত ইন্দ্র মহামতি 
রে হুইতে ক্ষাস্ত, দৈত্যস্থৃতে রণশ্রাস্ত, 

বন্দযুদ্ধে অসম বিপক্ষে সংঘাতিতে 
সতত বিরাগ-ভাব দেবেজছ্রের চিতে ! 
নারিল! বুঝাতে যদি, কহিল! তখন 

কপ রথে আরোহণ, শরবেগ সংবরণ 

কর তবে পার যদি বেগ নিবারিতে ।” 
আজ্ঞা! দিল! সারথিরে অন্থরথ দিতে । 

মাতলি অপূর্ব যান যোগাইল ত্বরাঁ_ 
বুত্রহৃত দ্ররতগতি, 

বাছি বাছি প্রহরণ তৃলিলা তাহায়; 
ছটিল অমররথ অপুর্ব প্রথায়। 
বাজিল অদ্ভুত রণ ছুই ৪ রে। 

কে বর্ণিতে পারে তাহা, 
স্বুরেন্্র অঅরপতি খ্যাত ত্রিভুধন-_ 
মহাযোদ্ধা ধনুর্ধার দন্থজ-নন্দন। 
কিবা কোদণ্ডের গতি-_শিঞ্জিনীর ক্রাড়া 

ফিরিছে বিমানঘ্বয়। 

সহসা সংঘাত যেন--আবার অন্তরে ! 

ফিরিছে বিপুলবেগে, না পরশে তবু 
চুড়া-অঙ্গ কেহ কার, 

নর্তকের সঙ্গে ফিরে প্রমোদ'মন্দিরে-_ 
না ঠেকে বাহুতে বাহু--শরীরে শরীরে । 
কখন দৈত্য-বিমান পুষস্পকে লঙ্তিয়া 

শূন্যে উঠি ক্ষণকাল, 
সৌদামিনী খেলে যেন নি'রে ভাঙ্গিয়া। 
আবার ইন্দ্রের রথ নিকটে আসিয়া, 
পবন বিদারি বেগে মহাশৃন্টে ধায়, 

দেখিয়া কপোতে দূরে, 
ছুই বাজপক্ষী ফিরে পক্ষ সাঁপটিয়া, 
নথে খণ্ড খণ্ড দেহ, রুধিরে ভিজিয়] | 
কথন বহু অন্তরে অচল সমান 

ছুই ব্যোমষাঁন স্থির, 
খেলায় শর-তরঙ্গ দেখিতে অদ্ভূত । 
নিঃশবে অনস্ত-দেহে অযুত অযুত 

ঘুরয়ে মগ্ডলাকারে ছুই শরশ্রেণী, 
প্রীস্ত-সীমা অনুমান, 

তরঙ্গ আসিছে এক, ছোটে অন্ত ঝারাঁ- 

দুই কেন্ত্র-মাঝে যেন বিছ্যতের ধারা । 
যুঝিল এ হেন রূপে সমর-নিপুণ 

ধন্ুর্ধর ছুই জন, চমকিত ব্রিভৃবন, 
যতক্ষণ রুদ্রপীড়-অস্ত্র না ফুরা-- 
নেহারে অসুর সুর অসাড়ের প্রায়। 

যে মুহূর্তে নিঃশেষ হইল তার তৃণ, 
তখনি ইন্দ্রের শবে, 

পড়িল সহম্্র শরে জর্জরিত তনু, 
খসিল শীর্ষক শিরে) করতলে ধন্ুঃ ? 

ক্ষণে আরোহিলা তথি, 

রণঙ্ষেত্রে সমৃধ্ 
ক্ষণে দুরে--ক্ষণে কাছে-ঘেরি পরম্পর়ে, 

যেন রঙ্গে নৃত্যকার, 

বিস্তারে বিশিখজাল,/ 

শূন্যে যেন ঘৃরে রে 

ধনু ধরি দুই বীর, 

দূরস্থিত ছুই ষান, 

বীরেন্দ্র শতাঙ্গ'পরে 

ৃ 



১২৮ 

পড়িল ত্রিদিবতলে সারথি সহিত 
শূন্য ছাড়ি ব্যোমষান, অচ্ছিত্র নাহিক স্থান, 
ত্রেতায় কর্ব,রপতি শরেতে অস্থির, 
পড়িল গতায়ু যথা জটায়ু-শরীর । 

... উঠিল সমরক্ষেত্রে হাছাকার ধ্বনি । 
আঁকুল দন জদল, বক্ষঃ ভিজাইয়া জল 

পড়িতে ল'গিল শ্রোতে, ভাসায়ে নয়ন; 
নীরব অমরদল বিষপ্র-বদন। 
উঠিল সে কোলাহল-_ক্রন্দন-কল্লোল 

কনক-ম্থমেরু-শিরে। নেত্রযুগে ধীরে ধীরে 
শচীর শোকাশ্রধার! বহিতে লাগিল, 
সহসা বিবর্ণ-তন্ু-_-চপলা কাপিল। 
জিজ্ঞাসিল ইন্দুবালা আতঙ্কে শিহরি, 

&কে পড়িল রণস্থলে, কোন্ বামা-হৃদিতলে 
আবার হ্ৃবদয়নাঁথ ঘাতিল আমার -- 

কার ভাগ্যে ভাঙ্গিল রে স্থথের সংসার ?” 

চপল! অক্ষ,ট-ম্বরে রুদ্রড়পী নাম 
 উচ্চারিল অকন্মাঁৎ হদে যেন বজাঁঘাত, 
না পশিতে সে বচন শ্রবণের মূলে-- 

পড়িল দানববধূ ইন্দ্রজায়া-কোলে ! 
গুকাইল ইন্দুবালা_-নিদাঘের ফুল! 

হায় রে সে রূপরাশি, যেন স্বপনের হাসি, 
লুকাইল নিদ্র/কোলে- _ফুটিবে না আর ! 
ছিন্ন যেন শচীকোলে লাবণ্যের হার ! 

“কেন রে, চপলা, হেন নিদারুণ হলি? 
কেনগ্ুসে দারুণ শ্বাস, ঘৃচায়ে সুরভি বাস, 

পরশিল এ কুন্ুমে ?--বলি হৃদে তুলি 
ধরিল! ইন্দ্রের রাম! সে ন্সেহ-পুতলী ! 
এখানে সমরাঙ্গনে সুরেশ্বর-কাঁছে 

যুড়িয়া যুগল কর, নয়নে শোকাঁশ্র খর, 
রুদ্রপীড়-সারথি কহিছে খেদস্বরে-__ 
গহববের মুথে থা গিরি-ধার। ঝরে । 

মদ 

হেষচন্দ্রের গ্রস্থাবলী | 

“পুরাঁও সদয় হয়ে হে অমরনাথ, 

কুমার-বাসনা আজি, প্রভাতে সমরে সাজি, 

আইলা যখন বীর কহিল। আমায়-_ 
এক কথা, সারথি হে,আদেশি তোমায়, 
দেখিবে অস্তিমকাল খন আমার, 

দেখে! যেন রণস্থলে মম দেহ শক্রদলে 
চরণে পরশি কেহ না করে হেলন-_ 
রাক্ষস-পিশ[চে যেন ন। করে ভক্ষণ। 
এই অগ্নিচক্ররথ লভিম্থ যা রণে 

হারাইয়ে ছতাশনে, দিও হে পিতৃচরণে, 
দিও পরে এই মম অঙ্গ-আচ্ছাদন, 
বলো-_রুদ্রপীড় সাধ হয়েছে সাঁধন।” 

সে রথ-উৎসব এবেঃ হে অমরনাঁথ, 
আজ্ঞা দেহ বীরতনু, কবচ শীর্ষক ধু, 

লয়ে তাঁর পিতৃপদে সমর্পণ করি-__ 
পৃরাও বীরের সাধ, হে বীরকেশরি !” 
বাঁসব ত্রিদশপতি সারথি-বচনে 

কহিলা__-“শুন রে সুতঃ দৈত্যস্থুর অদ্ভূত 
দেখাঁইলা রণে আজি সমর-কৌশল, 
স্ব সুরার তার হেব্রি ভুজ্ববল। 

এহেন বীরের শব পবিত্র. জগতে ; 
চিন্ত! নাহি কর চিতে, আমি সে দ্দিব বহিতে 

এ বীরেন্দ্র-মৃতদেভ, নিজ পুষ্পরথ-_- 
ইথে লয়ে পূর্ণ কর বীর-মনোরথ।” 
সারথি সজলনেত্রে সুরেন্ত্র-আদেশে 

সৈনিক সহার করি, তুপিয়া পুষ্পকোপরি 
রুদ্রপীড়-মৃততন্থ অস্ত্রাদি ভূষণ ; 
ইন্্রাদেশে শব সঙ্গে ফিরে টদত্যগণ | 
বাঁজিল সমরবাছ্য গল্ভীর নিনাদে ; 

রথ-পার্থখে সারি সারি, চলিল পতাকাধারী 
পদাতি, মাতঙ্গ, অশ্ব পশ্চাতে চলিল-- 
ধীরে ধীরে অমরার দ্বারে প্রবেশিল ॥ 

ব্রয়োবিংশ সর্গ। 
রাহি 

পুজে আশ্বাসিয়। বুত্রঃ ফিরিয়া আলয়ে, 
করিল1 সমর-সঞ্জা, রপক্ষেত্রে ত্বরা 
গ্রবেশিজে পুত্রের সহায়ে। আজা দিলা 
যোধবৃন্দে সমরে, সাজিতে অচিরাঁৎ। 

সহত্ব কোদগুধর শত যুদ্ধে যারা 

যুঝি দেবরথি-সনে মথি সুরদল, 
লভিল! বিপুল যশঃ অতুল উৎসাহে 
সাজিতে লগিল! দৈত্য,আদেশে তখনি । 



বঞ্র-সংহার। ১: 

'ফিরিলা৷ সভামগুপে বৃত্র মহান্থুর । শিহরিল সভাসীন অন্ুরমগ্ুলী ; 
মহাঁপাত্র স্থমিত্রে চাহিয়া ধীরভাবে কাপিল বৃত্রের বক্ষঃস্থগ ঘন বেগে, 
কহিতে লাগিল বুত্র, কি কৌশল ধরি বহিললক সজল-অশাখি রথ হ'তে নামি 
যুঝিবে দ1ানবগণ-_রক্ষিবে নগরী ? কুম।রের রণসজ্জ1.লয়ে ধারে ধাঁরে 
কে রক্ষিবে পূর্বদ্বার,জ্দবেবো তে দক্ষিণে প্রবৰেশিল সভাতলে । হ্টেযুথে আসি 

থাকিবে শ্বদল সঙ্গে? কোন্ সেনাপতি  . রাখিলা দ্ুজরাজ-চবণের তলে, 
পশ্চিম তোরণ রক্ষা করিবে বিপদে? সুদিব্য কবচ, আভাময় স্ুমেখলা, 
কেবা সে উত্তর-দ্বারে প্রহরী নিয়ত ?” অসি-_ কোষ--নিসঙ্গ_কান্মুক- চজ্হাস 
হেনকালে ঘোরতর ক্রন্দন-আরাব রাখিলা, হার, ফি অশ্রধারা, শীর্ষক 
উঠিল বিমানমার্গে ; স্তব্ধ সে সভাজন শোভিত সারসপুচ্ছ গুচ্ছে নোহর। 

শুনি সে ক্রন্দনস্বর ; সে নিনাদে দৈত্যরাজে নমি, দাড়াইল। যোড়হস্তে 8 

ইন্্রারি দন্ুজেশ্বর, চাহি অমাত্যেরে, কহিল! কাদিয়া «প্রভূ, কি আর কহিব ?” 
জিজ্ঞাসিল! «কোন্ বীর অবার পড়িলা বৃত্রাস্ুর, পুত্রশোকে অধীর হৃদয়, 
শরাঘাতে ? কহ, হে সচিব, সহসা এ অশ্রবিন্দু নেত্র কোণে সহসা ঝরিন, 
কেন"হাহশকাঁর ? কেন হেন কোলাহল কহিতে লাগিল স্তে-_হায়, বাযুত্বন | 
শুভক্ষণে, হে স্বমিত্র, লভিল। জনম বনরাজি-মাঝে যথা--“হবে না বলিতে । 
দানবের কলে পুক্র বীর রুদ্রপীড় ! বাণ্ডা তোর, রে বহিলিক, জেনোছ সকলি, 
ধন্য রণশিক্ষা! তার-_-ধন্য বাহুবল । দৈত্যকুলোজ্জ্বল পাঁব গেছে ভস্তাচলে ? 

সফল সাধন এত দিনে ! ভূজ-বলে দুরে নিক্ষেপিলা শূল এখন নিষ্ষল। 
সমূহ অমর-সৈন্ত নিবারিল1 এক]; নীরবে বসিল। মহাস্থুর । ক্ষণ পরে 
জিনিল! সমরে বহ্ছি ছুনিবার দেব তুলিয়; লইয়৷ বক্ষে পুক্র তনুচ্ছদ ; 
জিনিল। কুবের ভীম-বলী ; বিমুখিলা চাপিয়৷ হৃদয়ে ধরি, পুভ্রে পাইয়া ষেন 
রুদ্রে একাদশ--রণে নৌদ্র তেজ যার) আলিঙ্গন দিলা তায় করিয়। চুম্বন । 
ইন্দ্রের নন্দনে খেদাাইল। ফেরু হেন। কবচ, শীর্ষক, নেত্রনীরে ভিজাইয়1। 
নিঃশক্র করিল! পুরী; প্রাচীর-বাহিরে উচ্ছাসল সভাস্থলে শোকের নিশ্বাস । 
মথিছে সমরে এবে অমর-বাহিনী যথা মৃদু সহ স্বরে সাগর-হিল্লোল 
হুরস্ত বিশিখজালে . ন্বচক্ষে দেখিন্থু-- উচ্ছাঁসে বেলায় পড়ি, 'সন্ধুগ-৬ভ যবে 
সে ছুক্জয় সাহস, সমর-নিপুণতা, ডোবে কোন নীরকণ্ঠা, মৃছু-্ব সে তথা 
চারি মহারথী সঙ্গে যুঁঝছে একাকী ! উচ্ছাসিল সভাজন রুত্রপীড়-শোকে ! 
জানি, মন্ত্রি, জানি তার বীধ্য-রণোল্লাস, শোকাকুল বাহ্লক তখন খেদন্বরে 
পারে সে যুঝিতে একা প্রচণ্ড ভাস্করে, কহিলা “হে €দত্যরাজ, হে বারমগুলী, 
ভীমবলী প্রভঞ্জনে, কিংবা শক্তিধরে, . হোঁমন্ত্র অযাত্যগণ, না দেখিলা, হায়, 

কিংবা মহাপাশধারী বারকুলনাথে ) কি বীরত্ব দেখাইলা অস্তিমে কুমার ! 

কিন্তু স্ুর্পতি ইন্দ্রে, কি জানি উৎসাহে, সত আমি তার, কত যুদ্ধো নরখিঙ্থ 
একাকী ভেটয়ে পাছে ? মন্ত্রি হে, সত্বর সে বীরের বীরদর্প--কিস্ত কভু হেন 
আজ্ঞা দেহ রবৃন্দে হইতে বাতির |” অদ্ভূত অস্ত্রক্ষেপ চক্ষে না হেরিন্ু, 

' হেনকালে কুদ্রপীড়-সারথি বহিলক না গুনিন্ু এ শ্রবণে! বীরচুড়ামণি 
রাখিল। পু্পকরথ অঙ্গনের মাঝে! স্বত্যুকালে দেখাইল! বীরত্বের শেষ । 
নতমুখে স্ুপতাকিশ্বৃন্দ দাড়াইল ; সত আমি কি বলিব, কি জানি বর্ণিতে, 
মবহুমন্দ রণ-বাদ্ বাজিল গন্থীরে ; নে কাম্থুক-জীড়াভলী--সে তুজচালন 
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হেবচত্রোর প্রন্থাবলা । 

বিঙ্বলী-তরঙ্গ-লীল] জিনি চমৎকার ! 

স্তন্ধ হেরি দেবকুল সুররধিগণ 
সূর্য্য, বায়ু, বরুণ, পার্বতা পুত্র ধীর, 
অস্থির আকুল বাণে নারিল1 তিষ্টি তে,-- 
চারিজনে একেবারে যুবিল। কুমার ! 
কি বলিব, দক্কুজেন্দ, চক্ষে না হেরিল! ! 

না শুনিল। সে বিশ্বপ্নপ্লাবিত উল্লাস 
সাধুবাদ ঘনধবন কত শতবার 
উঠিল সমরক্ষেত্রে কুঘারে বাখানি । 
বাসব আপনি-হায়, শরে যার বীর 

গতজীব--বি'ক্মত অদ্ভুত বীর্ধ্য হেরি, 
দিলা নিজ পুষ্প, ভ্রিভুবনে খ্যাত, 
বহিতে বীরেন্দ্র সজ্জা, অর্পিতে ও পদে।* 
শুনিতে শুনিতে বৃজ্র স্করিত নাসিক, 
বিস্কারিত বক্ষঃস্থপ, দাপটে সাপটি 
ভীষণ ভৈরব শৃল, কহিল! উচ্চেতে 

“সাজ রে দানবরৃন্দ-্সংহারের রণে |” 

হনকালে সেথা, শিশুহ'র! কশরিনী 
বন আন্দোলিয়া, ভ্রমে ষথা গিরিমাঝে, 
আইলা এন্দ্রিল! বাম _আলুলিত কেশ, 
'বিশৃঙ্খল বেশ-ভূষা, সুঘন নিশ্বাস 
কম্পিত নাসিকারন্ধে, অদ্কিত কপোলে 

গুফ অশ্র-জলধার1; কহিল দানবী 
খোরশ্বরে-_উন্মত! করিণী ষেন ভীমা-- 
“হে দৈতাকুলপতি, ধৈত্যকুল নির্ববংশ 
জানিয়া এখনো স্থির আছে দগ্ধ হিয়। ? 

শোকে অবসন্ন তন্ু হতাশের প্রায়? 
ধিক হে তোমারে, ব্যাধে না বধি এখন 
নিরখিছ শুন্ত নীড়, উচ্ছিন্ন অটবা 
হের, ঠত্যপতি, হের তপ্ত অশ্রজল 
দহিছে এ গণ্ডতঙলগ ! আরে উতর 

শোকদাহে দহে হৃদি । তুমি পিতা হয়ে 
এখনো৷ অসাড় দেহ--না সরে চরণ? 
কি কব, হে ছেতানাথ, না শিখিল। কভু 
সংগ্রামের প্রকরণ এন্দ্রিলা কামিনী । 
মহিলে সে দেখাতাম কার সাধ্য হেন 
এন্জ্রিলার পুত্রে বধি তিষ্ে ত্রিভুবনে ! 
জালাত।ম ঘোর শিথ।, চিত দহে যাহে, 
সেইতস্করের চিতে-_জায়া-চিত্তে তার 
আলা [মি পুত্রশোক-চিত৷ ভয়ঙ্কর, 

জানিতত সে দানবীর প্রতিহিংসা! কিবা ।* 
সহসা পড়িল দৃষ্টি দন্ুজবামার 
রুদ্রপীড়-রণসাজে ; হেরি পুত্র-সাজ 
স্বদয়ে শোকের সিন্ধু বহিল আবার ! 

বহিল শোকাশ্রধারা গণ্ড ভিজা ইয়া! 

“হা পুত্র ! হা রুদ্রপীড় !” বলি উচচৈ:ন্বরে 
লইল। দনুজবাম! যতনে তুলিয়া, 
পুজ্রের সমর-সঙ্জা--দেখিল শীর্বকে 
সেই মাঙ্গণিক অর্থ্য রয়েছে তেমতি! 

জ্বলিল বিষম শোক সে অর্থ হেরিয়। ঃ 
কান্দিল মায়ের প্রাণ ! হায় রে! পাষাণে 
পশিল অনলদাহ যেন অকন্মাৎ ! 
উচ্চৈঃম্বরে কোলে করি পুক্র-রণসাজ, 
“হা বীরেন্দ্র চুড়ামণি” বলিয়া উচ্ছাঁসি, 
কান্দিল! দারুণ নাঁদে এক্ছ্রিলা দানবী। 
“কে হরিল? কারে দিলে, অহে দৈত্যরাজ, 
আমার অমুল্য নিধি _হৃদয়-রতন 
আনি দেহ এই দণ্ডে তনয়ে আমার, 
দৈত্যনাথ, আনি দেহ কুদ্রপীড়ে মম ! 
এমনি করিয়া! বক্ষে ধরিব তাহায়, 

এমনি করিয়া! ভিজাইব অশ্রুনীরে 
সেই চাকু চন্দ্রানন ! দৈত্যকুলমণি, 
দেখিব হে একবার ! জীবন-পীযুষে 
জুড়াঁব তাপিত দেহ !-_-এ জপতমাঝে 
“মাঃ বলিতে এরন্দ্িলার কেব মাছে আর? 
ধরাসনে নহ, বৎস, জননীর কোলে, 
বলিব যখন তার মস্তক চুম্থিয়া, 
নিদ্রা ত্যঞ্জি তখনি উঠিবে পুত্র মম 
৫ত্যপতি, এনে দাও সে ধন আমার ।” 
কহিল! দন্ুজপতি,“হে ঠদতামঠিষি, 
জানি সে কঠোর বিধি করেছে নির্মল 
বৃত্রের হৃদের আশ! কুঠার-আঘাতে ! 
এ শোৌক-চিতার বহ্ছি জ্বলিবে হৃদয়ে, 
হ। এজ্দিলে, যত দিন ভন্ম নহে দেহ! 
কি হবে বিলাপে এবে ? চ রে অভাগিনি, 
বিলাপের বহুদিন পাইবে পশ্চাঁৎ, . 
আক্ষেপের এ নহে সময়। আঁপেঘাতি . 

পুত্রধাতী ইন্দ্রের হৃদয় এ ব্রিশূলে, 
পরে বিলাপিব দৌহে। হের যুদ্ধসাজে 
সসজ্জ স্থরথিবৃনা-__সমর-প্রস্থানে 



বত্র-সংহার। ১৩১ 

গমন-উদ্ভত আমি, বিলাপি এখন 
চিত্তের উৎসাহ-বেগ না হর, মহিষি !* 

দানবের তেজঃপূর্ণ বচনে এন্দ্রিল। 
পাইল স্বভাব পুনঃ; অশ্রধার! মুছি 
কহিল--দদনুজনাথ, প্রাতশ্রত হও- 

পুত্রধাতি-পুত্রে বধি দিবে প্রতিশোধ-_ 
তবে সে হৃদয়-আলা ঘুচিবে কিঞিৎ 
তবে সে বুঝিব বীর শুলধারী তুমি ! 
তবে দে জগৎমাঝে এ মুখ আবার 
দেখাব, দজ, কুলমহিলার কাছে ।” 
কহিল দম্থুজেশ্বর উত্তরি বামায়স্ 
“পুরাইব মনোবাঞ্ছ।, মহিষি, তোমার . 
এ শৃুল-আঘাতে পারি যদি পূরাইতে 1” 
“পারি যদি পূরাইতে 1--কি কহিলা হায় 
কহিলা-ভূজঙগখ্বাসে এন্দ্িল দানবী-. 
প্হদয় শোণিত তব গেছে কি শুকায়ে? 
প্রতিহিংসা নাহি তায়? নহ কি সে তুমি 

সেই মহান্থর বৃত্র দেব-অন্তকারী ? 
এখন(ও) তৃতীয় অংশ নহিল মতীত 

ব্রহ্জার দিবলমানে, ভৈরব ত্রিশূল 
এখন(ও) ধরেছ হস্তে তেমনি প্রতাপি, 

“পারি যদি পৃরাইতে,_ বলিলে»দৈত্যেশ ?” 
বুঝাইল। বৃত্রানুর সান্বনিয় তার, 
প্রতিজ্ঞা করিয়! পুনঃ মস্তক পরশি, 

নাশিতে ইন্দ্রের স্ুতে।_স্থিরচিত্তে তবে 
ধীরগতি এন্দ্রিল] ফিরিল। ইন্দ্রালয়ে। 
তখন দন্চুপতি নুমিত্রে সন্বোধি 
কাহতে লাগিল! পুত্র-অস্ত্যেষ্টি যেরূপ 
সম।ধা হইবে অস্তে'। হেন কালে সেথা 

প্রবেশিল বীরভদ্র মহাকাল-দৃত। 
সম্ত্রমে দন্গু ্রপতি প্রণতি করিয়া 
সম্ভাষিল! শিবদূতে | কহিল! প্রথমে-__ 
পবৃত্র, তব পুত্র-ত স্থমেরু-শিখরে 

লইতে বাসনা মম। অস্ত্যে্ট-সৎকার 
সে বীরের করিরেন ইন্দ্রাণী আপনি । 
ইন্দুবাল1-তনু সঙ্গে অনস্ত-মিলনে 
মিলায়ে সে বীরতন্ছ স্ুমেরু-অঙ্গেতে 
রাখিবেন সুরেশ্বরী ;--হে দনু জনাথ, 
পতিশোকে পরাণ ত্যজেছে পতিপ্রাণা 
ইন্দুবাল! ! দানবেন্ত্র, লুকাইছে, হায়, 

সে সুষমা-রাশি আঙি মুর-রমা-কোলে। 
নিষেধ না কর, ঠদত্যনাথ, পুত্রনাষ 
প্রতিষ্ঠিত করিতে ব্রিদিবে চিরদিন ।” 
নীরবিলা শিবদু্ত এতেক কহিরা!। 
কহিল দনুজনাথ-_“শুকায়েছে, হায়, 
সে চারু কোঁমল-লত। ইন্দুবাল! মম; 
হের, মন্ত্র, বিধাতার বিধি অদতভূত-_ 
টদতাকুল-রবি সনে সে কুল-পঙ্থজ 
ডুবিল হে এককালে ! ছাড়িলা ষখন 
রুদ্রপীড় বৃত্রান্থরে, থাকে কি সে আর 
টৈত্য-কুল-লক্ষ্মী তার ঘবে? জানিলাম। 
এত দিনে অস্থুরকুলের অবসান । 

হ! মাতঃ সুশীলে! তব অস্তিমকালেতে 
চক্ষে না দেখিনু তোম।! সেবিলে মা ক 
ভনয়ার মেহে বৃত্রে-বুত্র জীবমানে : 

_ মরিলে শক্রর কোলে ! মৃত্যুর সময়ে 
না পাইলে স্ববান্ধবে ত্বজনে দেখিতে | 

হা বিধাতঃ লীলা তব কে বুঝিতে পারে, 
আক্ষেপি 'এরূপে বৃত্র নিশ্বাসি গভীর 
কহিল! লইতে তন্ন মহেশের দ্বতে ; 
বীরভদ্রে প্রণমিয়া করিল! বিদায়। 
চাহি পরে মহান্থর সৈনিক-বুন্দেরে | 
সাজিতে আদেশ দিল1--আদেশিল! শু ' 
সাজিতে দনুজকুলে । কি বৃদ্ধ তরুণ 
চলিল দনুজবীর যেষার আলয়ে, 
ঘোষধিল অমরামাঝে স্র্য্যোদয়ে রণ ! 
হায় রে সে নিশি যেন গাচতর বেশে 
দেখা! দিল! অমরায়! প্রতি গৃহে পথে 
মৃদুল করুণ-ন্বর ! আলয়ে আলয়ে 
গৃহীর হৃদয়োচ্ছাস মধুর গভীর । 
পিতাপুত্রে, মাতাস্থতে, ভগিনী-ভ্রাতায়, 
কত ধীর আলাপন, মধুর সম্তাষ, 
বিনয়, করুণা, ম্মেহ, মমত।-পুর্িত । 
বনিতার সুললিত কতই বিলাপ! 
পতির আশ্বা প্রেমময় মোহকর ! 
কাদিতে কাদিতে পুত্রে সাজাইছে মাতা 
চুদ্বি কতবার গ্ষেহে পুত্রের ললাট ! 
মুছি নেত্রনীর বার অলীক আশ্বাসি 
বুঝাইছে কত তায় ! জননীর প্রাণ 
ভূলে কি ছলনে, হায়! আরো! গাঢ়তর 



অন্তরে চুটিছে বেগ পরাশেশ্মধাতি . 
- কত শত বার খুলি তনুত্র কঠিন, 
 তনয়ে ধরিছে বুকে । কোন বা আালয়ে 
সোদরের পরিচ্ছদ বাধিতে বাধিতে, 
ভগিনী কাদিছে শোকাকুল অদ্ধভগ্র, 
অন্ফুট নিশ্বাস, নীরধার! দর দর 
নয়ন-যুগলে । পতি.আজ্ঞা শিরে ধরি, 
কোন বা রমণী বান্ধে পতি-কটিবন্ধ ! 
কোন বা রমণী ধীরে তুলি শিশ্ত-কর, 
কাদিতে কাঁদিতে জড়াইছে পতিকণ্ঠ 

সে কোমল করে !হাঁয়! কেহ বা ধরিছে 
পতির অধরদেশে শিশুর অধর! 

ন্মধুর হাসি মুখে খলিছে বালক 
কিরীটের গুচ্ছ তুলি--আনন্দে ছুলায়ে ! 
অশ্রুতে মিশায়ে হাসি ভেরিছে রম্ণী, 
সঙ্জল নয়ন মরি এবে অবিচল ! 
চাহে কোন সীষস্তিনী স্বামীর বদনে, 
করে তুলি খডগ-কোঁষ কোন বা বালক, 
পিতার কবচ অঙ্গে, হাসিতে হাঁনিতে 

' আসিছে জননী-কাছে--কাদিছে জননী । 
: পুরে সাজাইছে পিতা, পিতার পৃষ্ঠেতে 

কৌতুহলে পুর্ণ তৃণ বান্ধিছে তনয় ! 
বুঝাইছে বধৃকুলে বুদ্ধ! পুররম! ! 
মায়ে পাত্বনিছে সুতা, জননী কন্তায়! 

শুকাইছে কত ফুনন প্রহর আনন, 
গত নিশি ্ফ, টিত অরবিন্দ সম, 

ছিল প্রস্ফূটিত যাহা ! হায়, কত আঁখি 
ছুঃখেতে দিছে আজি! গত বিভাবরী 
ষে বদন দেখিবারে হৃদয় উৎসুক, 
আগ নিশি নাহি চাহে নিঞথিতে তাক] 
যে হৃদয়-পরশনে শীতল পরাণে 

সিঞ্চিত পীযুব-ধাপা, তপ্ত তাহা আজি_ 

পরশনে দগ্ধ হৃদিতল ! শ্রতিমূলে 
যে বচন কালি সুমধুর, আজি তাহে 
বিদ্ধিছে কণ্টক! কত শ্রেহ আশ! আহা, 
কত চিন্তা, ভগ়, প্রতি দানবের ঘরে 
একত্র তরঙ্গ তুলি ফিরিছে সে নিশি । 
ন। হয় বর্ণন, হায়, সে হদি-প্রাৰন। 

পুড়িছে সবার বুক, কোলে করি কেহ 

হেরিছে শিশুর মৃখ-_চুন্বনে বিহ্বল ! 
কেহ প্রিয়তমা- সশ্রু মুছিছে যতনে 
হৃদয়ে চাগয়া স্বুথে ! কেহ বা কাদিছে ! 
ভ্রাতা য় ভ্রাতায়, আহা, সে কাল-নিশাতে 
বিদায় কতই মত ! সখায় সখায় 
শ্যে প্রণয়ের দেখা কতই স্নেহেতে ! 

আলিঙ্গন পিতা।-পুভ্রে-_জননী-আশীষ 
সে তামসী অমরায় নিরথিল। কত! 

চতুর্বিবিংশ সর্গ। 

অমরায় বিভাঁবরী হইলগ্রপ্রভাত ) 
খড়গ, চ্ম, বশ্ম, তুণ তরল কিরণে 
প্রদীপ্ত হইল দশ দিকে। সিন্ধু যেন 
সে ঘোর সমরভূমি--অকৃল--গভীর [ 
দেব-দৈত্য-চযুদল উর্মিকুলপ্রায় 
ভাসিছে কিরণ মাথি সে রণ-সাগরে ! 
সে কিরণে প্রভাতিল ভীম শোভামর 
অপূর্ব অমর-ব্যহ বাসব-রচিত ॥ 

বহু দশ যুড়িয়াছে বাহিনী-বিস্তাস,-_ 
অস্তাচল, হেমকুট, তাঅকুটগিরিএ 

পব্বত-পারদ-গর্ভ প্রবালভূধর, 
মনঃশিল! শৈলকুল আদি আচ্ছাদিয়া। 
মণ্ডল-ভিতরে সন্ভ-মগ্ডল স্বাপিত-_- 
অপূর্বব শ্রবণাকৃতি । মধ্যস্থলে তার 
যক্ষপতি আদি সুররতী--শরাহত 
দেঁবগণ ; চৌদিকে স্তবকে সুরসেনা, 
রক্ষিত সেনানীবৃন্দ রণে সুনিপুণ । 

ব্যহ নিরখিয়। ইন্দ্র অরুণ-উদয়ে 
দেব-সেনাপতিগণে করিলা আহ্বান 
আপনার পটগৃহে। বাসব-আদেশে' 



'আ(ই)লা জলকুলপতি বরণ সুধীর ; 
বুত্রন্থতবাণে বিদ্ধ বাম-উরুদেশ, 
পাশে রাখি দেহভার থঞ্জের গতিতে 
আইলা ইন্দ্রের পার্খে। হুর্ধ্য মহাঁবলা 
তীক্ষ শরে দগ্চতন্থূ, আইলা সত্বর 
ইন্দ্র-পটগৃহে বিদ্ধ বাম-ভূজ ধরি । 
আইলা সে অগ্নিদেব অগ্নির দহনে ; 
আঁ(ই)ল' দেব প্রভঞ্জন চঞ্চল-গতিতে ; 
আ(ই)ল! দণ্ডধর যম করাল-মৃরতি ; 

, জয়স্ত বাসব-পুক্র দেব ফড়ানন । 
ষথাস্থ'নে:যে যাহার কৈল অধিষ্ঠান ( 
স্ুরপতি চাহি স্ৃর্য্যে, অনলে, বরুণে 

কহিলেন “হে অমর-ম্হারথিগণ, 

চিত্ত মম আকৃলিত হেরি তোমা সবে 
হেন শরদগ্ধ-তন্ু-_না জানি একধপে 
ছুর্গতি করিলা দেবে বুত্রের তনয় ।” 
জিজ্ঞাসিল1 “কোথা এবে ষক্ষ ধনপতি ) 
না আইলা কেন ছুই অশ্বিনীকৃমার 

কোথা একাদশ রুদ্র অন্ত বীর আর?” 
উত্তরিল বারীশ বরুণ পুরন্দরে, 
“আম। সব' হ'তে শরদদ্ধ গুরুতর 
সে সকলে . হে স্ুরেব্র, গতিশক্তিহীন 

কোন দেব, মুচ্ছাগত কেহ বৃত্রস্ৃত- 

শরাঘাতে 1” শুনি ইন্দ্র আক্ষেপিলা কত! 
কহিলা অমরপত্ি--“হে সেনানীগণ, 

হত এবে সে অস্গর ভীম ধন্ুদ্ধর ! 

কিন্তু হুষ্ট বুত্রাস্ুর জীবিত এখন(ও) ; 
দৈত্যপতি সমরে দুর্বার ! যার রণে 
অমরা-বঞ্চিত দেবগণ ! €স ছুরাত্। 
সংগ্রামে পশিবে অচিরাৎ; কি উপায়ে 

নিবারিবে তায় এ সমর ? কহ শুনি। 

দরধীচির সস্থিবলে, পিনাকী-আদেশে, 
পেয়েছি অব্যর্থ অন্ত্র-_বজ্ প্রহরণ 
কিন্ত সে অন্থর ইথে নহিবে নিপাত 
না হইলে ব্রহ্মদিবা শেষ! কি উপায়ে, 
কহ, টদত্য ছুরস্ত সমরে নিবারিবে ?” 
বলি কোষ হ'তে খুলি ধরিল! দস্ভোলি 
সচকরে পুরন্দর | ধক ধক্ জালা! 

জলিতে লাগিল অস্ত্র করি দীপ্তিময় 
সে দেংপটমণ্ডপ--অনস্ত শিবির ; 

পপি মা 

নউভ্ভাপে অস্থির দেবকুল, হোছি- ইজ: 
ভীম বন রাখিলা. আবার বহ্রাধারে.।. 
ভীষণ দত্ভোলি-তেজ হেরি বৈষ্বীরনর।-. 

আহলাদে অধীরে, অঙ্গে স্ক.লিঙ ছল, 
কহিল অসহা ক$বেদন। উপেক্ষি, 
*অমরেন্দ্র! শুন কহি মম অভিলাষ, . 
তিলাঞ্ধ নিমেষ আর বিলম্ব না কর, 

অস্ুরে সংচার বজেে) অনৃষ্ট-লিখন 
কে বলে খণ্ডিত নয়? সুযোগে সকলি 
শুভফল | না থাকিলে এ বেদন! মম, 
এখনি, সুরেশ, বধিতাম বৃত্রাস্থবরে 

এ অন্ত্র-আঘাতে।” শান্ত কৈলা স্ুরপতি 
উগ্র হুতাশনে বুঝাইয়। নানামত | 
তখন ভাঁস্কর-_গ্রহকুলপতি দেব ' 

তীব্রতর স্বরে উচ্চে নিনা্দি”ক হিল, 

“হে সুরেন্দ্র, ভয় যদি দক্তোলি-নিক্ষেপে, 
দেহ তবে মম করে, দেখিবে এখনি 
খণ্ড-মুণ্ড হয় কি না ছুরস্ত অস্থর? 
প্রচণ্ড সুর্য্যেব তেজে বজ্রের সহথায়ে 

লুটিবে অন্থর-যুণ্ড বিস্তীর্ণ শাশানে 
শৃন্য-কু্ত ঝড়ে যথা 1 না ক্ষাঁনি, স্বরেশ, 
কি হেতু অসাধ তব হেন রিপু-নাঁশে 
আপনি অক্ষত দেহ! জরক্ঞর-তন্ক 

দেবকুল শক্্াঘাতে ! কি জানিবে কহ, 

ছিলে লুকাইয়া দূর-কুমেরু-গহবরে !” 
স্ূর্য্ের বচনে ক্রুদ্ধ জলদলপতি 
কহিল “হা ধিক্, ধিক দেব দিবাকর, 

দেবেন্দ্রে এ ভাষা? সর্বত্যাগী সুরপতি 
দেবতার হিতে, লজ্জা! . খ্বণা পর্িিহরি 
বিশ্বদ্ধারে ভ্রমিলেন ভিক্ষুকের বেশে ! 
তারে এ পরুষ বাক্য? হে ধ্বাস্তবিনাশী, 
অন্ধ কি হইল ক্লেশে? কহ সেকাহার 
নহে শরদদ্ধ দেহ? একাকী সমরে 
যুঝিল। কি ত্দ শ্যস্ুতে? কি সাহসে হেন 
অহঙ্কার, হে সবিতঃ--ভীরু অপবাদ 
দিল! ইন্দ্রে এ স্ুরমণ্ডলে ? লজ্ভাহীন 
ভীরু যে আপনি,অন্তে ভাবে সে তেমনি ।” 
এত কহি নীরবিল। সিম্ধকুলপতি ! 
সুরেন্দ্র ভখন শাস্ত করি বারিনাথে, 
কহিলা সুধীরভাষে গম্ভীর বচন--- 

4 



২ 2  "হেক্র্যা, অন্বর-নাশে অসাঁধ আমার-_ 
দেব-ছু:খে নহি ছঃখী--নহি হে ব্যধিত 
শরব্যথ! বিহনে শরীরে ? অকারণ 
অরাতি নাশিতে করি হেলা ?--হে দিনেশ, 
সহশ্রাংশু, ঘুচাও সে চিত্ত-ভ্রয তব, 
লহ এ সংহার-অস্্, বিনাশ অনুরে 1” 
এত কহি ুর্ধ্য-অগ্রে রাখিল দত্তোলি। 

আগ্রহে ভাম্কর হেরি সে ভীম আম্ুধ 
ভুলিতে করিল! যত্ব ছুই ভুজে ধরি; 
গ্রকাশিল! যত শক্তি ভুক্দণ্ডে তাঁর; 
ভুলিতে নারিল বভ্ত-_লজ্জনত-মুখে 
ধাড়াইল! দুরে গিয়! দ্লেব-অস্তরাঁলে। 
হাদিল। অমরবৃন্দ উচ্চ অট্টহাসে 
হেরি হুর্যয-পরাভব বাঙ্গস্বরে কত 
বিজ্ঞপিঙল! কত জন কূট তিবস্কারে। 
তখন বাসব শীত পীযৃষ-তুলন! 
বচনে শীতল করি চিত্ত সবাকার; 
নিবারিল! সর্বজনে-_«হে দেবম গুলী,” 
কহিল! বিশদন্বরে-_“গৃহ-বিসংবাদ 
সদা! অনর্থের হেতু ত্রিজগতীমাঝে; 
বিপদের কালে মনোমিলন(ই) সম্পদ! 
ফে না পারে সখ্যভাবে সম্পদ ভুঞ্জিতে? 
দেবতার কত হীন মানবের জাতি, 
তাদের (ও) সম্প্রীতি কত সোদরে সোদরে, 
কতই সথ্যত! নেহ'আত্মীয়-ঘবজনে 
সৌভাগ্য সে ষত দিন | সৌভাগ্য ফুরালে 
সুখের সংসার ছার-_শার্দ ল-কলহ 
আত্মীর-কলহে গৃহে! ভ্রাতৃত্ব উচ্ছেদ! 
সে প্রবাদ দেবকুলে করিতে প্রবল 
চাঁছ কি অমরগণ? আত্ম-বিবরণ 

বিপদে এতই দেবে, ওহে ত্রিদিবেশ।” 
এতেক বলি. ইন্দ্র আবার নীরব, 
ভাবিতে লাগিল! চিত্তে কিরূপে অস্থুরে 
ভেটিৰে সমব্েে পশি। পার্ধ তীনন্দন 
কার্তিকের সেনাপতি, সমর-কুশল 
কহিলা যুদ্ধের প্রথা ব্যুহমধ্যে থাকি, 
রক্ষিতে স্বপক্ষবল ; বরুণ বিচারি 
রণে ক্ষান্তি ক্ষণকাল দিল। উপদেশ ; 
অন্ত দেবগণ মত দিল! যে যাহার । 
ভাঁবিত অমর-পতি অমর-শিবিরে, 

হেনকালে মহাশুন্ে বিদারি' বেগেতে 
আ(ই)লা! শিব-পারিষদ ভীম মহাকাল) 
স্থধিল| বাঁদব শিবদুতে শিবশিবা- 
বারতা, টকলাস-সুনংবাদ; শিবদ্ধারী 
নন্দী ইন্ড্রে বন্দিয়। তখন কহিলা «হে-_ 
অমরেন্দ্র, উমেশগেহিনী পাঠাইলা, 

শচী-ছুঃখ হরিতে সতত 'চন্তা তার; 

পাঠাইল!, হে বাব, জানাতে তোমায় 
বৃত্রের খগ্ডিল ভাগ্য--অকালে অনুর 
পাড়বে দভে(লি-ঘাতে ! হে শচীবল্লভ, 

বিলম্ব না কর আর,বজে বিদারিয়! 
বক্ষঃ চূর্ণ কর তার? উিরব আপনি 
কুপিত এন্দ্রিলা-দস্তে কৈল! এ বিধান ।” 
এত বলি শিবদূত ফিরিল! কৈলাসে 
ধূমকেতু বেগে গতি, উঞ্জলি অন্বর। 
মহানন্দে কোলাহল দেখবুন্দ-মাঝে। 

ক্ষণকালে ত্রিভৃবনে ঘোবিল সংবা্দ--. 
ইন্্রবৃত্র স্থুরে রণ বৃত্রের সংহার, 
বজ্জাঘাতে বিহ্বলিত কৌতুক হরষে, 
চতুর্দশ লোকবাপদী পিন্ধু-ব্যোমচর, 

ছুটিল বিমানমার্গে। আইল যক্ষকুল; 

বিগ্ভাধর, অপ্পর, কিন্নরবগ ষঠ 3 
আইল কর্ধ,রগণ, গন্ধর্র, পিশাচ, 
আইল পিদ্ধ, নাগকুল, প্রেত, পিতৃগণ, 
দেবর্ষি, মহর্ষি, যত, শুচি-আত্মা যত ; 
আইল ব্রহ্মাণ্ড বাসী প্রাণী শুন্ধদেশে। 
আকাশের দূরপ্রান্তে, শূন্তযানে চাপি 

রহিলা সকলে ব্যগ্র। দে রণ দেখিতে 

খুলিল ত্রন্মাগুদ্বার অন্বর পাজায়ে ; 
নানা বর্ণ হেম, মণি, প্রবাল, অয়স, 
রচিত বিচিত্র কত গবাক্ষ, তোরণ, 

কত দিবা বাতায়ন খুলে চন্দ্রলোকে, 
ছড়ায়ে বিমানপথে চন্দ্রলোক-শোভা ! 
হুর্ধ্যলোকে কত কোটি বাতায়ন, আহাঃ 
খুলিল অতুপমূর্তি লোঁমহর্যকর 
অদ্ভূত সৌন্দর্য্য-রশ্মি প্রকাশি গগনে! 
প্রতি গ্রহে এইরূপে নক্ষত্রে নক্ষত্বে 
খুলিল কতই দ্বার গবাক্ষ তোরণ 
বিপুল অনস্ত কোলে অনম্ত শোভায়, 
প্রতি বাতায়ন-পথে, গবাক্ষের ঘারেঃ 



প্রাণিবৃন্দ অগণন "শুন্ত ষেন আজি 
প্রাণিময়ঃ-_-পরিপূর্ণ জীবন-প্রবাহে ! 
সে শোভ। হোরতে রমা শ্রীপতি সহিত 
খুলিল। বৈবুঠদ্বার। খুলে ব্রহ্মলোক 
অতুল তোরণ, আজি ব্রহ্মলোকবাসী ! 
খুলে দ্বার মহাকাল ৫কলাস তৃবনে ! 
অতুল স্ররভি গন্ধে পুরিল জগৎ ! 
বিহ্বলিত চৌদ্দলোক প্রা মণ্ডল 
সে সৌরভভ্তরণ লরি ! আকুলিত প্রাণ 
দেখিতে লাগিল শৃন্ঠে বৈকু&-ভুবন, 

" অতুণ ব্রহ্মার পুরা, বিশাল ঠকলাস, 
মোহে অচেতন যেন ভুলি ক্ষণকাল 
ইন্দ্র, বৃত্রা সুর, স্বর্গ, সমর প্রাঙ্গণ ! 

হেথ। ইন্দ্র ব্যুহমাঝে প্রবেশি তখন 
নিরখি*+1-_একে একে দেবরথিগণে 

সমরে আহত যত, কিংবা সে মুষ্ছিত ! 
ধনেশ্বর কুবের, অশ্বিনী তদ্বয়ে, 

সান্বনিল মিষ্টন্বরে। রুদ্র একাদশে 
শ্সিপ্ধ করি, মিপ্ধ কি অন্ছদেবে যত 

আহত সমরক্ষেত্রে, ফিরিল বাসব 
করি ব্যহ প্রদক্ষণ! আমি বহির্দেশে 
আজ্ঞ। দিল। মাতলিরে আনিতে পুষ্পক, 
আজ্ঞা দিলা নি নজ রথ সাজাইতে, 
অন্ত ষত শ্রররথা শিবির যুড়িয়। 
সাগর-কল্লে।লধ্বনি উঠিল আরাবে। 

সাঙজাইলা অরুণ সুর্যের স্থুবিমান 

একচক্র রথবর শদ্ভুত দেখিতে! 
গতি মনোহর অতি, প্রশীপ্ত চুডাতে 
সপ্ত ন্বর্ণকুস্ত-শোভা ॥। নিয়োজল। তায় 

সপ্ত শ্বেত তুরঙগম বস্কিঘ বিশাল, 
জিনি দুপ্ধফেনরাশি শুভ্র তন্ুরুহ, 
ক্ষণে পাঞে ব্রন্মাণ্ড ঘুরিতে ! ৫বনতেয 
উঠি শী্ব বসিল! স্যন্ধনে। ভীমাদেশে 
অনল-সারথি রথ সাজা ইলা ভরত; 

ম্লোহিত বিমান প্রচণ্ড শিখাময়, 
রক্তরর্ণ ছুই অশ্ব, নাসারন্ধে, শ্বাসে 
প্রশ্থাসে ছুটিছে ধৃম ! আনি, যোগাইল! 
কুষ্ণবর্ণ হয় কৃষ্ণবর্ণ শমন-হ্যন্দন 
.ককৃতাস্ত-সারখি ভীম ! শঙ্ঘবিরচিত 

শতচত্র শতাঙ্গ সুন্দর বরণের, 

বেগে বার রসাতল সদ! বেগময়,, 
উত্তাল ভর্গপূর্ণ সিস্কুর শরীর, 
ষবে বারিনাথ রঙ্গে, বারিখি-বিহারে, 

 ভ্রমেন বারুণী-সঙ্গে--সাজাইলা সৃতি । 
কুমার-সারথি ভ্রুতগতি স।জাইল! 
শতচুড় শিখিধবজ ক্কন্দের ব্যান । 
কুরজজ-বাহন বাযু-বিমান সাজিল; 
সাজিল শতাঙ্গ অন্ত ধত অমরের ! 

হেনকালে মাতপি সারথি কতাঞ্জল 
নিবেদিলা পুরন্দবে “পুষ্প কিমান 

আমশিল অন্ুর-পুশ্র-শব তব।দেশে, 
কি বাহনে সুরখাঁজ পশিবেন রণে ?* 
চিন্তি ক্ষণে দেবেন্দ্র কহিল! আনিবারে 
উচ্চৈঃশ্রব মহা অশ্ব-_-অশ্বকুলপাত। 
মাতলি ঘোটক আনি দিল! হন্দ্রপাশে। 

হেরিয়া বাসবে, উচ্চৈঃশ্রব! ঘন ঘন 
ছাড়িল নানিকাধবনি, ছুলাইয়| সুখে 
ফুলাইল। গ্রাবাদদেশে কেশর সুন্দর-- 

ধন হ্যোধ্বন প্রাণে, ঘন ক্ষুরাঘথাতে 

খু'ঁড়িতে লাগিলা মনঃশিল! ন্বর্গতলে, 
তরল পারদ জিনি চঞ্চল অধার! 
অভ্র জিন তনুশোভা শুন্র স্থচিকণ, 
ক্ষীরোদসমুদ্রজাত ঘোটক অদ্ভুত! 
সাজাইলা আপনি পে মশ্থে স্ুপরাজ। 
জ্ুদিব্য আসন পৃষ্ঠে, রশ্মি তেজোময়ু 

গলদেশে শোভিতে লাগিল- সীদামিনী 
বেড়িল যেমন গ্রীবাঁদেশ ! মহ? হর্ষে 

শচীনাথ ধরিয়া দত্ভোপি আরোহণে 
করিল। উদ্যোগ । হেনকালে শুন্তপথে 
সুমের হহতে ভ্রত নাল পুষ্পক) 
চপল! স্থন্দরী বসি তায়, তডিলিত। 
হাস্াচ্ছট! মুখে ! হেরি ইন্দ্র দ্রুতগতি 

নামিল। চপলা, নিবোঁদলা শচানাথে 
শচীর কুশলবার্তা, কঠিল। ষেক্খপে 
পাইল। পুষ্পকরথ হেমা্রি-শিখরে ? 
ইন্দুবাল।-বারত। সংক্ষেপে বিবরিয়। 
ঈ্বাড়াইল। নম্মুখে | চপলারে হেরি 
সুধাইল। সঙতনে কতই সংবাদ 
স্থরনাথ বার বার; কত চিত্তস্থথে 
শুনিতে লাগিল বত কহিল চপল! । 



হেষচক্দের এ্স্থাবলী। 

সহ্র্য উৎনুক মনে আশীষি তখন, 

কহিলা পৌলোমীলাখ, “হে চারুরঙ্গিণি, 
চির-সহচরি তন্দ্রাণীর, কহিও সে 
স্বর্গম্থথ-এরখিনীরে, স্বর্গরাজ্য তার 

" উদ্ধারি আবার শীঘ্র অর্পিব তাহারে, 
চিরতৃষ্ণ মিটাব চিত্তের! ফির এবে, . 
নুহাসিনি, সুযের-শিখরে নিরাপদে |” 
এত কহি শচীনাথ চপলা'র পানে 

চাহিলা প্রফুল্পমতি ; হেরিল। গঙ্গিণী 
দেখিছে নিশ্চল অশাখি বজ্রকলেবর, 
দৃ্টিপথে চিত্তহার! যেন ! ইন্দ্রে হেরি 
সলজ্জ-বদনে খাঁমা মুদিল নয়ন; 
বাজিল স্ুগণ্ডতল, কাপল অধর । 

বিস্ময়ে সুরেন্দ্র এবে দেখিল1 এ দিকে 
ভীমরপ তাজি ব্জ দব্য তেজোময় 

ধর্পিছে অপূর্ব মুর্তি খিধি-হরি-হর- 
তেজে নিত্য সচে এন ॥ হেগিছে সঘনে 

স্থিরসৌদামি নী-শেো। ৬ অস্থির-নয়নে । 
হাসিয়া বাসব, আজ্ঞা দিল মাতলিরে 

' আনিতে কুন্ুমদী ম, কহিল, “চপলে, 
: পূরাব বাসনা তোর-_লাবণ্যে ষিশাব, 
আজি সুররণভূমে, ত্রিলোক-সাক্ষাতে, 

তেজঃকুলেশ্বর জে , বিবাশ-উৎসব 

হবে পরে ।” মাঁন্ল 'আনিয়। পুষ্পমাঁলা 
দিলা স্বখে ইন্দ্র-করে, আনন্দে বাসব 

অর্পিল! চপণ। বজ্রে স কণ্মদ।ম ! 
হ্বয়ংবরী হইন] »পলা মনস্থখে , 
বলিল। লাবণ্যরাণী তেজঃকুলরাঙ্জে, 
অমর-সমরক্ষেত্রে-বুত্রবধ-দনে । 

বাভিল সমরভেরী তুরী শঙ্খ কত; 
উঠিল মানন্দধ্বনি ঘন ঘনোচ্ছাঁসে 
পুরিয়! সমরক্ষেত্র_-অনস্ত যুড়িয়া 
অবিশ্রান্ত পুষ্পধারা ৫হল বরিষণ। 
কোলাহলে পূর্ণ দশদিক; দ্রতগতি 
ইন্দ্রপদে এমিলা চপলা, হাঁসি দেব 
দিলেন বিদ্বায়। ভীম অশ্বমুর্তি পুনঃ 
ধরিল! দে! লি শত্রুদস্ত-সংহারক ॥ 

রচিয়াছে মহাব্যহ বৃত্র মহান্থুর 
দিগন্ত অর্ধেক যুডি উদয়-অচল, 
পিজল, ত্রিকূটনাগ, গোক্ ধরাধর, 

লোকালোক, শ্লাভৃৎ, অচল মাঁল্যবৎ 

ভূধর, রজতকুট, হিমাঙ্গশিখর, 

ছেয়েছে দীনবসৈম্ত । রচিয়াছে ব্যুহ 
একাদশ যগ্ডলীতে বাহিনী সাজায়ে, 

«এবিস্তাসিয়ে রথ অঙ্খ গজ পদাতিক। 
পক্ষীন্দ্র গরুড় যেন বিস্তার্রয়ে পাখা 

বসেছে নগেক্্রশিরে- দেখিতে “হমতি 
দৈত্যচমূর গঠন । মধ্যে নিজৰল, 
বৃত্র শ্ররাবতপরে, ঘেরিয়! তাহায় 
পরাক্রাস্ত দৈত্যঙ্নো ১ ঠসনিক স্ুরথী 
পর্বতের শ্রেণী যেন নগেন্দ্ে বেষ্িয়া। 

হেনকাঞ্জ চই দলে বাঁজিল ছুন্কৃভি, 
নাঁচিল বীরের হিয়া! লহরে লহরে 

সাঁগর-রঙ্গ তুল্য খিপুল বিশাল 

হ্লিয়! ভাঙ্গিয়া পুনঃ মিল্য়া আবার 
চলিল দন্ুজদল সেনানী-চালনে । 

€দত্যণ্বজা উড়িছে গগনে মেঘাকাঁরে 
ঝক ঝক কিরণ চমকে অগ্্রপরে, 

বথধবজ ঝলসে নুত্রে ধনুহুলে,_ 
ঝকিছে কিবণোচ্ছাাদে দিগন্ত বাপিয়। ! 
সেজেছেন মহাদেব দৈত্যকুলপন্তি 
বৃত্রাস্থর-_বান্ধি কটি কটিবন্ধে দৃঢ়, 
ছুই খণ্ড গণ্ডান্র দৃঢ় চর্্মপেটী 
ছুই উপবীতাকাঁরে ব ন্বিয়াছে ঘেরি 

বক্ষোদেশ । বামকরে ধরেছে ফলক 

সুর্য্যের মগুলবতৎ-__ প্রচণ্ড, বৃহৎ; 

দক্ষিণে টভরবদত্ত শৃ 'বভীষণ ; 
এঁরাবত করিপৃষ্টে বসেছে অসুর 
শৈল-পৃষ্ঠে শৈল যন । করিকুলরাঁজ 
গত রণেঞ্িনি যায় লভিল' দানব, 

চলিল! বুংহিত করি-_চলিলা পশ্চাতে 
দনুজ-বাহিনী যেন তবঙ্গের মাল । 

চুটিল ই'ন্দ্রর রথ গগন মান্দোলি, 
কতু শৃন্তে, কভু নিয়ে, কতু পার্খদেশে 
বিজলীর বেগে গতি ছিন্নভিন্ন ক্রি 
দৈত্য-অনীকিনী পাধিঃ, কক্ষ, বক্ষোদেশ, 
ঘনদল, অন্বর, বিদীর্ণ চক্রাঘাতে 
ইরম্মদে রথচক্রে জলিতে লাগিল 
তড়িদ্দাম ;-_জ্বলিল সহম্ত্র অক্ষি তেজে" 
শরজাল ভয়ঙ্কর শৃন্তে বরধিল, 
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মুষলের ধারে যেন বরিষার ধারা 
অপূর্ব শিঞ্জিনী-ভ'্গ ! মুহূর্ত ভিতরে 
দিগন্ত ব্যাপিয়া! শর--সর্বজনপরে 
সর্বস্থানে, সর্বদিকে রণস্থল ঢাঁকি 
পড়িতে লাগিল প্রহরণে অশ্ব হস্তী 
অসংখ্য পদাতি-মহাঝড়ে তরু যেন 
কিংবা বজাঘাতে বথ! ৫শলকুলচুড়া, 
ব্যুহ ভেদ প্রবেশিল সুরেশ-্যন্দন, 
ত্রমিতে লাগিল বেগে দাবাগ্নি ষেমন 
ভ্রমে বেগে ভীম রঙ্গে বন দগ্ধ করি; 

"কিংবা যথা উর্শিকুল, সিন্ধু উথলিয়ে 
ধায় রঙ্গে বেলাকুলে উপল বিছায়ে। 

ছিন্ন হৈল দুই পক্ষ স্ুরেশের শরে 
ব্যহ-কলেবর ছাভি-_ধেথ বৃত্রাঞ্ুর 
বেছিত দানব বীরদলে। বক্তশ্বোত 

প্রবাহিত বিপুল তবঙ্গে চাবিদিকে । 
দেখি টদত্য মহাভয়ে দত্ভে চালাইয়! 
মহাহত্তী এবাঁবত  ছাঁডিল মাত 
কোঁটি শঙ্খপাঁদ শুগু গর্জ্জপ তখন 
ভীম-শবে দৈন্যনাগ, “জ্জিল যেমন 
অন্ববে জলদদা , কহিল! হুঙ্কারি-_ 

“কে পাষণ্ড, এ প্রচণ্ড ভুজতেজ আগে 
ন]নিবারি, বধিছ দন্ুজ পদাতিক? 
তস্কবেব প্রায় বৃত্রে এচায়ে সমবে 

্রমিছ বে রণভূমে ভীক হীনমতি ! 
তুল/জনে স”গ্রামে না ভেটি, হস্তী, হয় 
বধিছ নিলজ্জ-প্রাণ! ধিকৃ হে বাঁসব! 
কি ভেতু আইলে বণে ভব (৯) যদি এত 
অস্থুরের ভূ্বৰনে ? সে ভুগ্গ-প্রতাঁপ 
হের পুনঃ!” কহি শূন্যে তুলল! অনুর 
মহাকাল শৃল ভগ়্ঙ্কর ! ন' উত্তরি 
স্থুরনাথ কোদণ্ড ধর্বশ। ভীমতেজে, 
লক্ষ্য কবি ীরাবতে নিষেষাঁছিতরে 
কর্ণমূলে নিক্ষেপিলা স্ুৃতীক্ষ বিশিখ, 
অস্থির জাঁল।য় মহাবাঁগণ যাকিল, 
ঘোর শব্দ শুগ্ধে ছাড়ি ছুটিল বেগেতে 
না মানি অঙ্কশাঘাত ! ভীম লম্ফ ছাড়ি 
দীভাইগা মহাশুর মনঃশিলাতলে-- 
শৃলহন্তে। লক্ষ্য কবি ইন্দ্র বক্ষংস্থল 
ভাবিল! ছাড়িবে অস্ত্র-_দুরে হেনকালে 

দেখিলা দনুজপতি জয়স্ত-পত্তাক!। 
নিরখি ইন্জের পত্রে নিজ পুভ্রশোক 
জলিল! হদরতলে, ম্মরিলা তখন 
এক্জিলার ভীমবাক্য-ব-গ্রতিজা! কঠোর, 
হুক্কাবিলা ঘোর স্বরে অন্থর ছয়) 
ছুটিলা উন্মত্ত যেন মথি সুররথী, 
মথি অশ্ব, মাতঙগ, পদাতি অগণন। 
ুন্তায্মিত শার্দলেরে যথা! বনমাঝে 
খুজে ব্যাধ, বনরাজি আন্দোপন করি, 

কিংব1! পক্ষিরাজ বাজ কপোতে হেরিয়া 
ধায় যথা শৃন্তপথে- ছুটিল দ্দিতিজ। 

হেথা ইন্দ্রে ঘোর-রণে দৈত্যবীর যত 
ঘেরিল নিমেষকালে ! তুমুল সংগ্রাম 
বাজিল বাসবসঙ্গে, কম্বোজ, খড়ক, 
খরখুর ধবলাঁঞ্ষ ঘেরিল পুম্পকে 
স্বদল সহিত এককালে । স্থুরপতি 
যুঝিতে লাগিলা রণমদে ! পশুরাজে 
বনমাঝে নিষাদ ঘেরিলে, উন্মার্দি ত 

পণ্বাজ ভীম লম্ফ ছাঁডি, ভ্রমে যথা 

দশদিকে লণ্ড-ভণ্ড কবি ব্যাধকুলে, 

তীক্ষ নখে, দস্তাঘাঁতে খণ্ড থণ্ড করি 
নিক্ষিপ্ত তোমব+ ভল্ল, কৃঠার, মুদগস্-__ 
তেমতি সুরেন্দ্-বথগতি ! ক্ষণে পূর্বে, 
ক্ষণপরে উন্তবে আবার অকন্বাৎ 

পশ্চিমে দক্ষিণে-- যন খেলে তভিদ্ধাম 
সর্বস্থান দিগন্ত ব্যাপিয়া একেবার! 
যুঝিছে দন্থজ্দল 'অসীম বিক্রমেঃ 
ভিন্দিপাল, ভীষণ, পরস্, প্রক্ষে ভন, 
নিমেষে নেমেষে ক্ষেপি ইন্ত্ররথোপরে £ 
কাটিছে সে অস্ত্রকুল ইন্দ্র মহাবল 
ভুজদপ্ু মুণ্ড সহ শরে ১ উঠাইছে 
থণ্ড উক বিশিখে বিন্ধিয়া »জ্ব', বাহু, 
কক্ষ+ বক্ষ, ললাট বিদ্ধিছে লক্ষ বাণে ! 
নিরস্ত্র দন্ুজসৈন্ধ' ৫হপ অচিরাৎ 
পিল সমরক্ষেত্রে কোটি দৈত্যবীব। 
ছাঁড়ি সিংহনাদ ক্রোধে টৈত্য-সেন1 তবে 
ধাইল উপাভি ব্বক্ষ ছিশডি শৈলচুড়-_ 
ছুটিল সচল যেন অরণ্য ভূধব, 
ছুটিল পুষ্পক শৃক্ে মেঘমন্দ্রে ঢাঁকি 
নিনাদিল ধঙ্গগণণ ইন্দ্রের কার্ম্কে 
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ছাহল কলম্বকুল খনান্বর-পথ, 

সুরপুরী অন্ধকার হণ ক্ষণকালে। 
পড়িল কম্বোজ, হুলাম্ুুধ যহানুুর 

থরখুর, থড়ক, পিজল শ্বেতকেশ 
সেণাধ্যক্ষ আরো শত শত। ভঙ্গ দ্বিল 

টদত্যদল রণস্থল ছাড়ি - ফেলি অস্ত, 
গিরিশৃঙ্গ, মহাদ্রমরাজি ফেলি রথ, 

অশ্ব, হস্তা । ছুটিল তেমতি রুদ্ধশ্বাসে-- 
বায়ুমুখে উড়ে যথা কাশ। কিংবা | 

মহাঝড় উঠিলে ভূধরে ধার রড়ে 
পশুপাল পশুপাল সহ রুব্বশ্বাসে 

প্রীণভয়ে পুচ্ছ তুলি করি ঘোর রব! 
হেথা মাশুর বুত্র জয়স্ত-উদ্দেশে 
ছুটে ঝটিক্ার গতি-_হেরি মহাঁরথ 
কার্তিকের আদি স্থুর “ক্ষিতে কুমারে, 

চালাইল। দিবা যাম বেগে দ্রুততর; 

ছুটিল। অনল, দ্দিবাকরু, অন্বুপতি, 
বায়ুকুলপতি গ্রভঞ্জন ভীম দেব, 
করাল অন্তকমূর্তি যম দণ্ডধর 
জ্বালাময় তিন ছচ্ছু ভীষণ ভঙ্কারি, 
দাড়াইল দেত্যরাজ স্থররখিগণে 
হোর দুরে । হেরি €দত্য দণ্ডতধর 
কালিম জলদবর্ণ ঘোর স্বরে ভাষি 
কহিল! অযরবুন্দে--“হে দেব-সেনানি, 
শ্রাস্ত সবে বহু ণেযুবিল! তোমরা 
ক্ষণঞাল লভ হে বিশ্রাম, আমি যুঝি 
দৈত্যরাজে ক্ষণকাল আজি ।” চাহি তৰে 
সম্ো 'ধল। বৃরাস্থরে-_-“হে দাঁনবপতি, 

পরেত-পিতিরে আজি ভেট রণভূমে |” 
প্রেতপতিবাক্যে বুত্র ছুঙ্জয় হুঙ্কারি 

কহিলা, “হে ধন্মরাজ,. এত যদি সাধ 
যুঝিতে বুত্রের সহ--ধর দণ্ড তবে, 
হের দেখ রাখিন্ু ত্রিশুল আজি ইহা] 
না] ংরিব অন্য দেবরণে, ইক্দ্রন্থতে 

কিবা ইন্দে না মাঘাতি আগে ।” পার্খদেশে 
বিন্ধিলা ভৈরবশূল মনঃশিলাতলে 
ট১দত্যপতি ; ভীমগদ! ধরিল। সাপটি 

দুরাইল। ঘনন্বনে ; ঘূরাইলা যম 
প্রচণ্ড করাল দণ্ড দুই করী যেন 
বনক্কাঝে রণমর্দে করে করাধাত, 

তেমতি আঘাতে দেহে দোহা! দণ্গদা 
প্রহারে বিদীর্ণ নভত্তপ, ঘোর রব 
উঠিল গগনে, ঘূর্ণ-পাঁকে ডাকে বাছু। 
চূর্ণ মনঃশিলা চারি চরণ-ঘর্ষণে। 
দণ্ডযুদ্ধে বিশারদ দেহে কেহ নারে; 
নিবারিতে কারে, ভ্রমে নিরন্তর ঘৃরি 
হুহ ঘন মেঘ যেন শূন্য ভয়ঙ্কর। 
প্রেতরাজ কালদণ্ড ঘর্থঘরে ঘ্ৃরায়ে 

আঘাতিল! ভীমাঘাত বৃত্র-মুষ্টিতণে 
সে আঘাতে ফিরে দণ্ড--ফরে বৃত্রগঞ্দ। 
গজদস্ত-বানর্িত । তখন অস্ুর 
বামস্কন্ধে গমনের ভীষণ বেগেতে 

করিল। প্রচগ্ডাঘ।ত গদ। ঘুরাইয়া । 
ষমরাজ বদিল। আঘাতে ভগ্নকটি, 
ক্রম যথা ছিন্নমূল পড়ে মড়মড়ি। 

তুলিল! তখন দৈত্য ভয়ঙ্কর শৃল 
লক্ষ্য করি জনযস্তর বিচিত্র পতাঁকা। 
দিল। বড় দেবরথগণ ঝড়বেগে 
হেরি নে ভীষণ অস্ব। দুর হইতে হেরি 
চালা ইল। পুস্পক বিমান ইন্দ্রাদেশে 
মাতলি _ছুটিল রথ ঘনদলে দলি 
ঘর্ঘর নিদাদে ঘের ত্রিদিব চমকি; 
জয়ন্তের রথ-মুখে পথ আচ্ছাদিয়! 
ঈাড়াইলা ক্ষণকালে। বিছু।তের গতি 

বাসব অমরনাথ ছাড়ি সে শ্যন্দন, 
আরোহিলা উচ্চৈ:শ্রবা অশ্বকুলেশ্বর | 
শোভিল সুনাল তন্থ তন্ুচ্ছদ ভেদ, 

গুত্র অভ্র ভেদি যথা শোভে নীপান্বর ! 
স্কটিক জিনিয়। স্বচ্ছ সুদিব্য কবচ, 
শিরস্্াণ_দৃঢ় জিনি কঠিন অয়স; 
অপুর্ব কিরণছট] কিরীট-মাকারে 
বেড়েছে নিবিড় কেশ--মাভা ছড়াইয়। 
স্বর্পমেঘমাল1 যেন ঘেরেছে মস্তক ! 

জলিছে সহজ অক্ষি-_ভীষণ দত্তো লি 
শৃন্টে তুলি স্ুরনাথ অস্বে আরোহিলা 
উঠিল৷ নক্ষত্রগতি উচ্চৈঃশ্রব। হয় 
মহাশুন্য ভেদ করি; সুমের ছাড়িয়া 
উচ্চ এবে দৈতাবপু- নগেন্ছর সদৃশ; 
বক্ষঃ সমহত্রে তার পক্ষ প্রসারিয়া 

স্থির হল! অশ্বপতি--ডাকিল দস্তোলি 
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শত জীমৃতের মন্ত্রে বাঁসবের করে । 
হেরি ঘোর ঘন-ম্বরে ভীষণ অন্থুর 
কহিলা নিনা্দি উচ্চে,-“হা, দস্তী বাসব, 
ভাবিলে রক্ষিবে স্ুৃতে বৃত্রের প্রহারে ! 
কর তবে এ শুল-আঘাত সংবরণ 

পিতা পুত্র ছুই জনে”- বেগে দিলা ছাঁড়ি। 
ছুটিল ভৈরব শৃগ ভীম মৃত্িধরি 
মহাশুন্ত বিদারিয়া, কালাগ্নি লিল 
প্রদীপ্ত ত্রিশূল-অঙ্গে! হেনকালে (হায় 

বিধির বিধান গতি কে পারে বুঝিতে, ) 
বাহিরিল শ্বেতবাু কৈলাষের পথে 
সহস] বিমানমার্গ শুল-মধ্যস্থলে 
আকষি অদৃখ হল নিমেষ-ভিতরে ! 

অদৃশ্য হইল শূল মহাশুন্ঠ-কোলে ! 
হেরিয়! দঙ্ছজপতি কাতর-হদয় 

কহিল! ৫কলাসে চাহি, দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি, 
“হা শঙ্ভু, তুমিও বাম ।”- দগ্ধ হতশ্বাসে 
ছুটিল উন্মত্ত প্রায় হুঙ্কারি ভীষণ, 
ছিন্নমস্ত। রাহু যেন ! অগ্নি চক্রাকার 
ঘৃরিল ত্রিনেত্র ঘোর-_দস্তে কড় নাদ! 
প্রলয়-ঝটিক1-গতি আসিয়া নিকটে 

প্রসারি বিপুল ভূজ ধরিলা সাপটি 
ইন্্র-করে ভীম বজ্ব-উদ্দিগ্র করিতে 
অস্ত্রবর বজবদেহে জ্বাল! ধকৃ ধকৃ 

জ্লিতে লাগিল ভয়ঙ্কর! সে দহন 
মহাস্থুর না পারি সহিতে গেল! দূরে 
ছাঁড়ি বজ্র; ঘোর বিকট চীৎকার, 
লম্ফে লন্ফে মহাশৃন্তে ভীম তৃজ তুলি 
ছিড়িতে লাগিল! ক্রোধে নক্ষমণডলী 
ছড়িতে লাগিল! ক্রোধে--বাসবে আঘাতি, 
আখাতি বিষমাঘাতে উচ্চঃশ্রবা হয়। 
্রন্মাণ্ড উচ্ছিন্নপ্রায় কাপিল জগৎ, 
উজাড় স্বর্গের বন উড়িল শৃন্তেতে 
স্বর্গজাত তরুকাগ্ুড ! গ্রহ, তারাদল, 
খনিতে লাগিল যেন প্রলয়ের ঝড়ে! 
উছুলিল কত সিন্ধু কত ভূমগ্ডল, 

খণ্ড খণ্ড হৈল বেগে চূর্ণ রেণু প্রায় ! 
সে চীৎকার, সে কম্পনে বিশ্ববাসী প্রাণী 
চন্দ্র, সূর্য্য, শুন্ত, গ্রহ, নক্ষত্র ছাড়িয়া, 
ছুটিতে লাগিল ভয়ে, রো ধির শ্রবণ, 
১কলাঁস, বকুঠ, ব্রহ্মলে।কে ! সে প্রলয়ে 
স্থির মাত্র এ তিন ভুবন !-- মহাকাল 
শিবদূত কৈলাস-ছুয়ারে নন্দী. দ্বারী 
কাপিতে লাগিল ভয়ে ! কাপিতে লাগিল 

ব্রহ্মলোক ব্রহ্মার তোরণ ঘন বেগে! 

কাপিল ঠবকু$-দ্বার! ঘোর কোলাহল 

সে তিন ভুবনমুখে, ঘন উচ্চৈঃম্বর-_ 
“হে ইন্দ্র, হে সুরপতি, দত্তোপি নিক্ষেপি 

বধ বুত্রে_বধ শীত্ব--বিশ্ব লোপ হয়!” 

এতক্ষণ স্থরপতি ইন্দ্র সে ছুর্যোগে 
ছিলা হতচেত-প্রায়--বিশ্বকোলাহলে 

স্বপনে জাগ্রত যেন বস্ত্র দিল! ছাড়ি; 

না ভাবিল! না জানিলা ছাড়িলা কখন। 

ছুটিল গর্জির। বজ্র ঘোর শুন্পথে, 
উনপঞ্চাশৎ বায়ু সঙ্গে দিল যোগ, 

ধোর শবে ইরম্মদ অগ্নি এঙ্গে মাধি, 
আবর্ত পুষ্ধর মেথ ডাকিতে ভাকিতে 

ছুটিতে লাগিল সঙ্গে স্ুমেরু উজলি 
ক্ষণপ্রভা খেলাইল ; দিজ্বগুল যেন 
ঘোর রঙে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরি! চলিল | 
ঘুরিতে যূরিতে বজ্র চলিল অস্থরে 
যেখানে অস্ুুর-পতি বিশীল-শরীর. 

বিশাল নগেন্দ্র তুল্য ভীষণ আঘাতে 
পড়িল বৃত্রের বক্ষে পড়িল অন্তুরঃ 

বিশ্ধ্যধরাঁধর যেন পড়িল ভূতলে। 
বহিল নিরুদ্ধ শ্বাস ত্রিভূবন ঘুড়ি । 

বহিল বুত্রের শ্বাসে প্রলয়ের ঝড় 

“হা বৎস, হা রুদ্রগীড়* বলিতে বলিতে । 
মুদিল নয়নদ্বয় দুর্জয় দানব! 
দহিল এন্দ্রিলা-চিত্ত প্রচণ্ড হুহাশে, 

চিরদীপ্ধ চিতা যথ!! ব্রহ্মা যুড়ির! 

ভ্রমিতে লাগিল বামা--উন্মাদিনী এবে! 







€(ভ্লাক্র ক্পম্ষ শ্কান্ ) 

প্রথম কণ্পনা। 
স্পহট০০০০ 

আশার সহিত সাক্ষাৎ ও পরিচয়, তাহার 
সঙ্গে আশাকাননে প্রবেশ । ভিন্ন ভিন্ন 

দিক্ হইতে কর্ম্মক্ষেত্রা ভিমুখে 
্ প্রাণি-সংপ্রবাহ। 

'বঙ্গে সুবিখ্যাত দামোদর নদ 
ঃ ক্ষীর সম স্বাছ নীর) 
বক্ষ নানা! জাতি বিবিধ লতায় 

স্থশোভিত উভয় তীর 

বিদ্ধাগিরি-শিরে জনমি যে নদ 
দেশ-দেশাস্তরে চলে। 

সিকতা-সঙ্জিত সুন্দর সৈকত 
সুধৌত নিশ্মল জলে; 

পবিত্র করিল! যে নদের কূল 
সুকবি কম্কণ কবি, 

ফুটায়ে কবিং1- | 

বাণীর প্রসাদ লভি ) 
যে নদ-নিকটে ব্রসবিহ্বলিত 

ভারত অস্থতভাষী 

জনমি দুক্ষণে বাশীতে উন্মত্ত 
করেছে গউড়ব।সী । 

সেই দামোদর- তীরে এক দিন 
অরুণ-উদয়ে উঠি, 

দেখি শক্ার্গে 
কিরণ, পড়িছে ফুটি রি 

কুনুম মধুর 

ধরণী-শরীরে 

হেরি চার শোভা 

ক্রমে নিদ্রাঘোরে 

' শ্বপন-প্রসাদে 

দশদিক ভাতি পড়িছে কিরণ 
আকাশ মেঘের গায়, 

হরিদ্রা লোহিত 
গগনে চার শোভায়) 

গগন-ললাটে চুর্ণকায় মেঘ 
স্তরে স্তরে স্তরে ফুটে, 

কিরণ মাথিয়! পবনে উড়িয়া 
দিগন্তে বেড়ায় ছুটে। 

পড়ে কুর্যযরশ্মি | দ্রামোদর-জলে 

আলো! করি ছুই কূল) 
পড়ে তরু-শিরে ' ভূণ-লতা-দলে 

রঙ্িত প্রভাতী ফুল। 
ভ্রমি ধীরে তীরে 

পরশি যুছু পবন, 
সংসার-যাতনে হৃদয় পীড়িত 

চিন্তায় আকুল মন) 
ভ্রমি কত বাঁর কত ভাবি মনে 

শেষে শ্রাস্তি-অভিভূত, 
বসি চক্ষু মুদি কোন বৃক্ষতলে 

ক্রমে তন্ত্র! আবিভূত 

অবরলর তন 

বরণ বিবিধ 

পরাণী আচ্ছন্ন হয়, 
সংসার-ভাবনা 

পাসরি সমুদয়; 

ভাবি যেন নব নবীন প্রদেশে 
ক্রমশঃ কতই যাই, 

আদি কত দূর ছাড়ি কত দেশ 
কানন দেখিতে পাই; 



আশাকানন। 

অতি মনোহর কানন রুচির 
যেন সে গগন-কোঁলে 

কিরণে নঙ্জিত ঈষৎ চঞ্চজী 
পবনে হেলিয়া দোলে, 

বিটপে ভূষিত 
সরল সুন্দর দেহ, 

বৃক্ষ সারি সারি সাজায়ে তাহাতে 
রোপিলা যেন বা কেহ। 

শোভে বনমাঝে বিচিত্র তড়াগ 

প্রসারি বিপুল কায়; 

মেঘের সদৃশ সলিল তাহাতে, 
ছুলিছে মৃদুল বাঁয়। 

বারি শোভ1 করি কমল কুমুদ 
কত সে তড়াগে ভাসে; 

কত জলচর করি কলধ্বনি 
নিয়ত খেলে উল্লাসে; 

ভ্রমে রাজহংস সুখে কঃ তুলি 
মৃণাল উপাড়ি খায়; 

রৌদ্র সহ মেঘ তড়াগের নীরে 
ডুবিয় প্রকাশ পায়; 

তড়াগ-সলিলে | প্রতিবিষ্ব ফেলি 
কত তরু পরকাশে ; 

হেলিয়া হেলিয়! তরঙ্গে তরঙ্গে 
ভাঙগিয়। ভাগ্িয়! ভাসে: 

ছুলিয় ছুলিয়। বায়ুর হিল্লোলে 
তটেতে সলিল চলে, 

উড়িয়া উড়িয়! 
বেড়ায় কমলদলে । 

শ্যামা দেয় শীস্ বন স্বষ্ট করি 
ভ্রমে সে ললিত তান, 

প্রতিধবনি তার পৃরি চারিদিক্ 
আনন্দে ছড়ায় গান; 

ঝরে সুমধুর কোকিল-বঙ্কার 
সকল কাননময়; 

মধুবৃষ্টি যেন 
শ্রুতি বিমোহিত হয়। 

তড়াগের তীরে হেরি এক প্রাণী 
বসিক়! স্ু্দিব্য-কায়া, 

করেতে মুকুর হাসিতে হাসিতে 
হেরিছে আপন ছায়া । 

বরণ হরিত 

থে মধুকর 

ঘন কুহুরবে 

ক 

মানবের হুঃখ 

তদবধি আমি 

১৪৯ 

অপরূপ সেই . মুকুরের শোভা 
কত প্রতিবিষ্ব তার, 

নেহাগি মুকুর নিমিষে নিমিষে. 
২. আনন্দে যেন অরধার, রি 

মনোহর-বেশ মিরথি সে প্রাণী 
ক্ষপণেক নহে সুস্থির। . | 

পড়িছে ফুটিয়া হেরিছে সে প্রাণী 
হইয়া বিহ্বল-প্রায়। . 

জিজ্ঞাঁসি তাহারে আসিয়। নিকটে 
কিবা নাম কোথা ধাম, 

বসিয়া এখানে কি হেতু দেরূপে 
করি কিব মনস্কাম। 

হাসিয়া তথন্ কহিল। সে প্রাণী 
“আমারে না! জান তুমি, 

আঁশ! মম না, স্বরগে নিবাস, 
এবে সে নিবাস ভূমি) 

মাঁনবের হুথে অমরের পতি 
পাঠাইলা ভূমণ্ডলে; 

দেবরাজ দয়! করিয় মানবে 
আমাক আসিতে বলে; 

থাক চিরকাল সুথে দ্বর্গপুরে 
ধরাতে কিরূপে আসি, 

মরতে কেমনে স্বর্গের বিরহ 
সহিব তারে জিজ্ঞাসি; | 

শুনি শগীপতি করি আশীর্বাদ 
হাতে দ্বিল! এ দর্পণ, 

কহিল “দেখিবে ইথে যবে মুখ 
ূ পাবে সুখ ততক্ষণ; 

যে পরাণী. ইথে দেখিবে বদন 
পাইবে অতুল ন্মুখ, 

তাপিলে হৃদয় 
দর্পণে দেখিও মুখ; 

আছি ভূমণ্ডলে 
পুরী হুজি এই স্থানে; | 

 নিবারি জগতে. 
'জুড়াই তাপিত প্রাণে) 

যখন হদয়ে স্বর্গের সৌন্দর্য্য 
"দেখিতে বাসন। হয়, 

নিরথি দর্পণ তুষি সে বাসনা, 
শীতল করি হদয়। 

যাও ধরাতল 



১৪২ 

(হেরি চিন্তা-রেখা ললাটে তোমার 
| হবে বা তাপিত জন, 
.ছুলিবে যাতনা ভাবন৷ সকলি 

| এ পুরী কর ভ্রঘণ।” 
ছাড়িয়া নিশ্বাস : কহিষ্ক আশায় 

“কিবা এ নবীন স্থান, 
দেখাবে আমারে, দেখেছি অনেক, 

্ নহে এ তরুণ প্রাণ।” 

অশ! কহে “তবু কতৃ ত সেপুরী 
কর নাই পরিক্রম, 

চল সঙ্গে মম, দেখ একবার, 

ঘুচুক চিত্তের ভ্রম। 
জানি যে কারণে তাপে চিত্ত তব 

যে.বাসন! ধর মনে-__ | 
পূরাব বাসনা সকল তোমার 

প্রবেশ আমার বনে; 
দেখাব সেখানে কত কি অদ্ভুত 

কত কিবা! অপন্ধপ, 

দেখে নাই যাহ! নয়নে কখন 
| স্বপনে কোন সে ভূপ) 
থাকিবে কাননে স্বরগে যেমন 

কাদিতে হবে না আর; 
শোক চিন্ত/ তাপ তুলিৰে সকল, 

ঘুচিবে প্রাণের ভার ।” 
বচনে আশার 

পশ্চাতে তাহার সনে; 

যাই ভ্রুতগতি - হয়ে কুতৃহলা 
প্রবেশিতে সে কাননে। 

আসি কিছু দূর, দাড়াইলা আঁশ! 
হাসিয়া! মধুর হাসি, 

পরশি তঞ্জনী মম আখিদ্বয়ে 

কহিলা মুল ভাবি 
“হের বৎস হের সম্ুখে তোমার 

আমার কাননস্থল, 

কাননের ধারে হের মনোহর 

ধার! কিব। নিরমল।” 
নিরথি সম্মুখে . আশার কানন 
৫ প্রক্ষালিত ধারা-জলে ; ৃ 

স্বচ্ছ কাচ যেন সলিল তাহাতে 

উছছলি উছলি চলে ঃ 

. বিনা কর্ণ দণ্ড 

পাইয়। আশ্বাম আশা কহে হাসি 

হেমচন্দ্রের গ্রস্থাবলী। 

কখন উথলি. উঠিছে আপনি 
্ কখন হতেছে হাস; 

মর্জিপল্পা কত মণির উৎপল 
ধারা-অজে সুপ্রকাশ; 

থেলে ধারা-নীরে তরী মনোহর 

_ হীরকে খচিত কায়, 
প্রাণী জনে জনে একে একে একে 

কত যে উঠিছে তায়; 
ভ্রমে পে তরনী 

খেয়! দিয়া ধারা-নীরে । | 
উঠে ক্রমে তাহে প্রাণী যত জন 

পরপারে রাখে ধীরে। 
উঠে তরী*পরে প্রাণী হেন কত 

যুবা ধুদ্ধ নারী নর, 
মনোরথ-গতি খেলায় তরনঈ 

ধারা-নীরে নিরস্তর । 

গগনে যেমন ্ দামিনী-ছটায় 
কাদন্বিনী শোভ। পায় 

প্রাণী সে সবার বদন তেমস্ি 
দীপ্ত শুথ-প্রভায়। 

চিত-হার। হয়ে হেরি কতক্ষণ 
প্রাণী হেন লক্ষ লক্ষ, 

দশ দিক হৈতে আসে সেই স্থানে 
তরণী করিয়া লক্ষ্য । 

চাহি নুখপানে 
“কি হের সংবিদৃহারা, 

আমার কাননে প্রবেশে যে প্র।ণী 
তাহারই এমনি ধারা-_ 

হের কিবা সুখ ভাতিছে বদনে 

ূ নাচিছে হৃদয় কত; 
বাসনা-পীযুষ- পানে মত্ত মন 

চলে মাতোয়ারা মত; 

নন্দনে যেমন নিমেষে নৃতন 
নবীন কুনুম ফুটে, 

নিমেষে তেমতি ইহাদের চিতে 
নবীন আনন্দ উঠে 

দেখেছ কি কতু কখন কোথাও 
তরী হেন চমৎকার, 

পরশে পরাণে বিনাশে বিরাগ 
ঘুচায় প্রাণের ভার; 



আশাকানন। ৯৪৩ 

উঠি তরী'পরে বুঝিবে তখন কতষযে হৃদয়ে আনন্দ"লহুরী 
এ কাননে কত মুখ, উঠিল তখন মম, 2 

নন্দন সদৃশ রচেছি কান ভাবিলে সে সব, এখনও অন্তরে, 

ঘুচাতে প্রানীর দুখ |” সহসা উপজয়ে শ্রম! 
এত কয়ে আশা ধরিয়ে আমীরে - কতদূর আসি ভামি হেনরূপে 

তুলিল৷ তরণীপর ; তরণী হইল স্থির, | 
অমনি সে ধারা সলিল উনি পরপারে আসি আগ্। সহ খে 

চলে দ্রুত থর থর ; উতরি ধারার নীর; 
দেখিতে দেখিতে পূরিয় ছকূল তরী ঠহতে তীরে নামিয়া তখন 

ছল ছল চলে জল; হেরি মনোহর স্থান; 
দেখিতে দেখিতে সলিল ঢাকিয়া বহিছে সত্তত শ্ঈভল পবন 

ফুটিল কত উৎপল ॥ বিস্তারি মধুর ভ্রাণ; 
চলিল তরণী গতি মনোহর  তরু-ডালে ভালে পূর্ণ প্রকাশিত 

মধুর মুরলীধবনি স্থুরভি কুম্মমদল 7 
বাজিতে লাগিল সহসা চৌদ্দিকে চক্দরমার জ্যোতি সদৃশ কিরণে 

তরীতে সদা আপনি ; | উজ্জল কানন-স্থল 3 
ভূলিলাম যেন এ বিশ্বভৃুবন - পল্পবে বসিয়া পাখী নান! জাতি 

করতলে স্বর্গ পাই। মধুর কৃজিত করে, 
চারিদিকে যেন মণিময় পুপ্প নাচিয়া নাচিয়া গ্রীবাভঙ্গী করি 

নিরথি যেখানে চাই। ময়ূর পেখম ধরে ; 
শুনি যেন কেহ কহে শ্রুতিযূলে কৃ কুনু কুহু কুহরে গলায় 

“দেখ রে নয়ন মেলি, কোকিল প্রমত ভাব, 
কলঙ্ক-বিহীন মানব-মণ্ডলী মুহঃ মুন্ঃ মুহঃ তচ্-ন্বিপ্ধকর 

ধরাতে করিছে কেলি; সুগন্ধ সুধার আব 
স্বর্গ তৃল্য এবে হয়েছে পৃথবী সরোবরসকোলে প্রফুল্ল কমল 

স্বর্গের মাধুরীময়, কষুদ, কহলার ফুটে, 
ঘ্বেষ, হিংসা, পাপ- বর্জিত পরাণী গুপ্জরিয়া অলি কুম্থমে কুসুমে 

নির্মল শুচি হৃদয় ।, আনন্দে বেড়ায় ছুটে। 
হেরি যেন মর্থ্যে তেমতি তরুণ চলেছে সেখানে প্রাণী শত শত 

তেমতি নবীন ভাব সঙ্গ গ্রমুদিত প্রাণ, 

ধরেছে মানব যেদিনবিধির সুমধুর সুবে পূরে বনস্থলী 
স্ৃদি-পন্মে আবির্ভাব ; আনন্দে করিয়া গান; 

নাহি যেন আর সেই মন্ত্যপুরী কেহ বা বলিছে আজ নিরখিৰ 
যেখানে দারিদ্র্য-শিখা, কুমুদরঞ্চন-শোভা ; 

ভন্ম করে নরে, হুতাশ-অঙ্জারে উঠিবে যখন গগনেতে শশী 
অনলে যথ। মক্ষিক। ; জগজন-মনোলোভ। ; 

বদয়-মন্দিরে যেন অভিনব আজিরে আনন্দে ধরিব হৃদয়ে 
কিরণ প্রকাশ পায়, মধুর চাদের কর, 

চুরি করা ধন, ফিরে যেন কাল, কোমল করিয়! কুন্ুম সেকৰে 

কোলে আনে পুনরাক় ; রাখিব হৃদয়পর 



১৪8৪ হেমচন্দ্রের গ্রস্থাবলী | 

তাহার উপবে রাখি! প্রিয়ারে 
কত যে পাইব সুখ। 

কথন হেরিব গগনে শশাঙ্ক 
কখন তাহার মুখ।” 

কহে কোন জন .... বেণুরবে সুখে 
“কোথা পাব হেন স্থান, 

জগৎছুলভ রাখিয়া এ নিধি 
নিরখি জুভাই গ্রাণ! 

দিল! যে গোসাই, এ হেন রতন 
ঘতনে রাখিতে ঠাই, 

/ভূমগুলমাঝে নিরজন হেন 
রা নয়নে দেখিতে নাঁই ॥ 
(কেহ বা বলিছে প্তাঁয়) কত দিনে 
| পাব সে কাঞ্চন-ফল 
নাহি রে স্ন্দর দেখিতে তেমন 

খুঁজিলে অবনীতল! 
সেছুলভ ফঙ্গ কি ষে অপরূপ 

দেখিতে কিব! সুনর, 

বুঝি ক্ষিতিতলে অনুরূপ তার 

নাহি কিছু স্থুখকর। 
নয়নে কেবল 

ন1লডভি আস্বাদ কত, 

কিবা সে আনন্দ 

কিবা সে আঘ্রাণ তবু; 
না জানি সঞ্চয়ে পাব কত সুখ 

ঘুচিবে সকল ভয়, 
কভু যদি পাঁই করিব পৃথিবী 

অপূর্ব সৌন্দর্্যময় , 
ভাবন। কি ছার ছার চিন্তা, রোগ 

সে ফল বছ্পি মিলে; 

বিনিময়ে তার জীবন পরাণী 
ক্ষোভ নাহি বিকাইলে |” 

চলে কত জন সুখে করে গীত 
বলে “কবে পাব ষশ, 

পরিয়া শিরিতে শোঁভিব উজ্জল 
, ধরণী করিব বশ, 

পৃথিবী-ভিতরে দ্বিতীয় রতন 
**কি আছে তেমন আর-_ 

হীর] মণি হেন চিকণ মৃতিকা 
কেবল বের ভার । 

পাই দরশন 

হায় মধুময় 

বাজিছে কোথাও জয়ভ্য়নাদে 

গম্ভীর ছুন্দুভি-স্বর, 
চলে প্রাণিগণ কিয় সঙ্গীত 

কম্পিত মেদিনীপর ! 

বলে *প্ভাকর আজি কি সুন্দর 
হেরিতে গগন-ভালে, 

আজি মত্ত নদী মাতঙ্গ-বিক্রমে 
ভেরি কি তরঙ্গ ঢালে ! 

আজি রে প্রতাপ প্রভঞ্জন তোরে 

হেরিতে আনন্দ কত, 

আজি ধরা তব হেরি অবয়ব 
কিবা সুখ বিরত 1. 

তোল ঠহমধবজ! গগনের কোলে 
কেতনে বিদ্যুৎ আল-_ 

লেখ ধরাঁতলে কূপাণের মুখে 

মানবঃজিনিবে কাল ১” 

বলিয়া স্থসজ্জ তুরঙ্গ-উপরে 
ভর করি কত জন, 

চলে দ্রতবেগে শাণিত কপাণ 
করে করি আঁকর্ষণ। 

দশ দিক হইতে কত হেন রূপ 

সঙ্গীত শুনিতে পাই, 
হরষ উল্লাসে “উন্মত্ত পরাণ 

প্রাণী হেরি যত যাই। 
যথা সে জাহ্ুবী তরঙ্গ নির্মল 

ছাঁড়িয়! শিখর তল, 
ভ্রমে দেশে দেশে শীতল বারিতে 

শীতল করি অঞ্চল /_ 
ছোটে কল কল ধ্বনি নীরধাঁর! 

ধরণী পরশে সুখে, 

বিবিধ পাদপ নান! শস্য ফল, 
বিস্তৃত করিস্গ! বুকে; 

খেলে জলচর মীন নানা জাতি 

সম্ভতরণ করি নীরে রর 

বিবিধ আকৃতি 
সদ! ভ্রমে সুখে তীল্র; 

তীর-সন্নিহিত বিটপে বিটপে 
পাখী করে আ্রথে গান : 

লতা-গুঝরাজি বিকাসে সৌরভ 
প্রফুল্ল করিয়া প্রাণ) 

পশু সথপচর 



আশাকানন। 

ভ্রমে তটে তীরে প্রাণী লক্ষ লক্ষ 
সদ। প্রমোদিত মন, " 

আনন্দিত-মনে নীরে করে সান 

সদ| স্রথে নিমগন ; 

ষথ। সে জাহ্বী ভারত-শরীরে 
বহে নিত্য সুথকর, 

বহে নিত্য হেথা নিরখি তেমতি 
আনন্দ-স্থধা-লহর। 

দেখি শত পথে ছাড়ি শত দিক্ 
ৃঁ প্রাণিগণ চলে তায়; 

 ষুবা বৃদ্ধ প্রাণী পুরুষু রমণী 

| ক্ষিতি পূর্ণ জনতায়; 
চলে থাকে থাকে কাতারে কাতারে 

পিপীলির শ্রেণীমত 3 
অসংখ্য অসংখ্য প্রাণীর প্রবাহে 

পরিপূর্ণ পথ যত। 
নিরথি কৌতুকে চাহিয়া! চৌদিকে 

_ সাগরের যেন বাঁলি__ | 
চলে প্রাণিগণ ঢাঁকি ধরাতল 

চলেদিয়া করতালি; 

অশেষ উৎসাহ আনন্দ আশ্বাসে 

সকলে করে গমন, 
দেখিয় বিশ্ময়ে 

আঁশারে হেরি তখন; 
জিজ্ঞাসি তাহার শএর্ধপ আনন্দে 

প্রাণী সবে কোথা যায়, 
কি বাসন। মনে চলে কোন্ স্থানে 

কি ফল সেখানে পায়?” 
আশা কহে শুনি 

“চল বৎস, চল আগে, 
প্রাণি-রঙ্ভূ'ম কশ্মক্ষেত্র নাম 

নিরথিবে অন্থরাগে। 

প্রাণী ষত তুমি হের এই সব 
সেইখানে নিত্য যায়, 

বাসন কল্পনা যাদৃশ যাহার 

সেইখানে গিয়া পায় ।” 
আশা-বাণী শুনি চলি ক্রুতবেগে 

আশা চলে আগে আগে, 

আসি কিছু দুরে দেখি মনোহর 
পুরী এক পুরোভাগে । 

৭৯-্্২ও 

পূরিয়া আশ্বাসে 

হাসিয়া তখন 

দ্বিতীয় কম্পনা । 

কম্মক্ষেত্র- ছয় দ্বার__ছয়জন প্রহরী কর্তৃক 

রক্ষিত---পুগীপরিক্রম--প্রতি হারে 
প্রহরীর আকুতি*ও প্রঃ ৩ দর্শন। 

(১ম দ্বারে শক্ত, ২য়দ্বারে অধ্যবসায় 
৩য় দ্বারে সাহস, পর্থ দ্বারে ধৈর্য্য, 

৫ম দ্বারে শ্রম, ৬ ছারে উৎসাহ 
পুরীমধ্যে প্রবেশ পুরীদর্শন-_ 
পুরীর মধ্যভাগে .ষশ:শৈল ) 

চৌদিকে প্রা অপূর্ব নগর? 

নিরখি সম্মৃথে বিশাল বিস্তৃত 
_.. প্রকাশিয়। আছে ছায়া; 

প্রাচীর-শিখরে প্রাণী শত শত 
নিরখি পেখা্গে কত 

বিচিত্র সুন্দর সামগ্রী ধরিয়া 
ত্রমে সুথে অবিরত ; 

' নিম্দেশে প্রারী করি উর্ধমুখ 
কতই আকুল মন, 

চাহিয়া উচ্চেতে অধীর হইয়! 
সদা করে নিরীক্ষণ-_ 

রাজ-পরিচ্ছদ রাজ-সিংহাঁসন 
স্ুবর্-রজত-কায়, 

প্রবাল মাণিক্য মগ্ডিত হীব্রক 
কত দ্রব্য শোভ পায়। 

আশ কহে “বৎস, অপূর্ব এ পুরী 
আমার কাননে ইহা, 

প্রবেশে ইহাতে প্রাণী নিত্য নিত্য 
মিটাতে প্রাণের স্পৃহা, 

এ পুরী পশিতে আছে ছয় দ্বার 
ছয় দ্বারী আছে দ্বারে; 

কেহ সে ইহাতে আদেশ বিহনে 
প্রবেশিতে নাহি পারে। 

আ(ই)সে যত জন প্রবেশ-মানসে 
সেই পথে করে গতি, 

যে পথেযাহারে করিতে প্রবেশ 

হারী করে অনুমতি । 



১৪৬. হেমচজ্ের প্রস্থাবলা।, 

দায়ে ধারে হের মুহুর্তে মুহূর্তে 
আ(ই)সে প্রাণী কত জন, 

একে একে সবে প্রতি দ্বারে হারে 
্ ক্রমশঃ করে ভ্রমণ ।  * 
চল দেখাইব সে পুরী তোমারে 
র আগে দেখ ব়্কার, 
কিরূপ আরুতি- প্রকৃতি প্রহরী 

গতি মতি কিবা কার।” 

এত কৈয়ে আশ। লইয়া আমায় 
চলিল প্রথম দ্বারে; 

নিরখি সেখানে যুব! একজন 
দভায়ে দবারের ধারে ; 

দ্বার-সন্লিধানে প্রকা্-মূরতি 
অচলের এক পাশে, 

থে যেব। পুরুষ তৃরূ দৃঢ় করি 
দ্বাড়ায়ে দেখে উল্লাসে ] 

হেলিয়া পড়েছে অচল-শরীর, 
সে যুব! ধরিয়৷ তায় 

তুলিছে ফেলিছে অবলীলাক্রমে 
ভুরক্ষেপ নাহি কায়; 

কতু সে অচলে ভ্রকুটি করিয়া 

ষুবা হেরে মাঝে মাঝে, 

নিছত কপোত *নিক্ষেপি অন্তরে 
“নিরখে যেমন বাজে । 

দেখিয়া! যুবার বিচিত্র ব্যাপার 

বিস্ময়ে নিষ্পন্দ হই, 
বাঁনী-শুন্ত হয়ে প্রমাদে ক্ষণেক 

স্তস্ভিত ভাবেত্তে রই ; 

পরে কৃতৃহলে চাহি আশামুখ, 
আশা বুঝি অভিপ্রায় 

কহে "শক্তিন্ূপ প্রাণী রঙ্গভূমে 

এই দ্বার হের তায়; 
অসাধ্য ইহার নাহি এ ভবনে 

যাহা ইচ্ছা তাহ করে, 

জন্ম দৈত্যকুলে মানব-মগ্ডলী 
পৃঙ্জে এরে সমাদরে।” 

কহিয়া এতেক হয়ে অগ্রসর 

আসিয়! দ্বিতীয় দ্বার, 

আশী কহে “বৎস, দেখ এ হুয়ারে 
প্রাণী এক চমৎকার” 

করি হেট মাথা 

দ্বিতীয় ্বারেতে নিরধি বসিয়া . 

বৃদ্ধ প্রাণী একজন, 
বালুস্ত,পপাশে 

বাজুকা করে গণন! 
গুণিয়! গুণিয়া শিখর সদৃশ 

করিয়াছে বালুরাশি, 
আবার গুণিয় , লয়েভার ভার 

ঢালিছে তাহাতে আসি ঃ 

অন্ত কোন সাধ অন্ত অভিলাষ 

নাভি কিছু চিত্তে তার, ূ 
অনন্ত-মানসে বালি গুণি গুণি 

করিছে শৈল-আকার । 
অতি সাম্যভাব প্রকাশ বদনে 

অণুমাত্র নাহি ক্লেশ, 

অন্তরে শবীরে নহে বিকশিত 
ঢাঞ্চল্য বিরুক্তি্লেশ । 

আঁশ কহে “বৎস, ভূবনে, প্রসিদ্ধ 

ধরাতে সুখ্যাতি ষার, 

সে অধ্যবসায়, প্রাণি-রঙ্গভূমে 
চক্ষে দেখ এইবার ।৮ 

ক্রমে উপনীত তৃতীয় ছুয়ারে, 
আসিয়া হেরি তখন, 

ধাড়ায়ে সে দ্বারে প্রাণী লক্ষ লক্ষ 
করে দ্বারী আরাঁধন। 

মহ! কোলাহল তয় সেই দ্বারে 

শস্ত্রধারী সর্বজন । 

ববির আলোকে চমকে চমকে 

অস্ত্রে অস্ত্র ঘরষণ। 

নিরখি নিভভীক পুর্ষ নেক 

দ্বারেতে প্রহরীবেশ, 
অপাঙ্গ-ভঙ্গীতে বীর্য পরকাশি 

চাহি দেখে অনিমেষ | 

সম্মুখে উন্মত্ত কেশরী কুঞ্জর 
করে ঘোরতর রণ, 

নিমগ্র ভাবেতে সেই বীর্য্যবান্ 
করে তাহা! দরশন । 

আসি মধ্যস্তলে 
ছুই হাঁতে &্োহে ধরে, / 

এক হাতে সিংহ এক হাতে করী 
বেগ নিবারণ করে, 

অটল শরীর 



আশাফানন। 

করিয়া উভয়ে অদৃষ্ট হ্থজন আবার উদ্রেক 
দেখে ঘোরতর রণ, 

কেশরী কুগ্র লৈয়ে করে করাঁড়া 

মনসাধে অনুক্ষণ। , 
আশ! কহে “ঘারে দেখিছ যাহারে 

সাহস তাহার নট৫, 
ইনি তৃষ্ট যারে * ধরা তুষ্ট তারে 

মর্থ্যে ব্যক্ত গুণগ্রাম |* 

চতুর্থ দুয়ারে আশা আইসে এবে 
কহে “বৎস, ধৈর্য্য দেখ, 

প্রাপি-রঙ্গভূমে এর তুল্য প্রাণী 
হেরিতে না পাবে এক, 

দেখ কিবা ছটা বদনে প্রদীপ্ত 
কিব! সে প্রশাস্ত ভাব, 

এ মস্তি যে ভাবে পবিত্র হৃদয়ে 
করে নিত্য স্থখলাভ।” 

বিস্ফারিত-নেত্রে নিরথি সে ঘারে 

স্থিরতৃষ্টি একজন, 
শৃন্যে দৃষ্টি করি অন্তরের বেগ 

সদাকরে সংবরণ ; 

ঘেরিয়! চৌদিকে ভুজঙ্গ তাহারে 
দংশন করিছে কত, 

একই ভাবে সদ তবু সে পুকষ 
গ্রীবাদেশ সমুব্রত, 

মুখে নাহি স্বর নয়ন-অপাজে 
নাহি ঝরে অশ্রকণ]। 

নাহি বহে ঘন শ্বাস নাসারন্ধে,, 
নহেক চঞ্চলমনা । 

কতিপয় মাত্র প্রাণী সেই দ্বারে 
প্রবেশ করিছে হেরি, 

দূরে দীভাউয়া প্রাণী শত শত 
আছয়ে সে দ্বার ঘেরি, 

হেরি অপরুপ প্রাণী দ্বারদেশে 
সম্রমে সৃধি আশার, 

সেরূপে সেখ।নে কেন সে বসিয়া 
ফণী দংশে কেন গায়। 

গুনিয় বচন ধীর শাস্তমতি 
ধৈর্য্য সে তখন কয়,__ 

“গুন বলি কেন হেন দশ! মম 
কিরূপে উত্তব হয়। 

ধর 

৯৪৭ 

* ভাবিরা আকুল প্রাণ 
অতি মধুময় __ মাধুরীতে জার? 

সর্ব-অঙ্গ নিরমাঁণ , : ্ 
যা বলেন বিধি তখনি সে সাধে 

যারেকরে পরশন, , 
দেব, দৈত্য, প্রাণী তখনি অমনি 

বশীভূত সেই জন, 
কিন্ত অঙ্গে তার ভঙ্গের মালা, 

পরাণী দেখিয়! ত্রাসে, 
নিকটে তাহার আপন ইচ্ছাতে 

কেহ না কথন আাস। 

কি করেন বিধি ভাৰিয়! অধীর 

শ্জন বিফল হয়, 
অদৃষ্টের কাছে প্রানী কোন জন 

সুস্থির নাহিক রয়। 
আমি টবর্দোষে আসি হেন কালে 

নিকটে করি গমন, 
নাজানি যেবিধি কি ভাবিল মনে 

আমারে হেরি তখন 
খুলি ফণিমালা অঙ্গ হইতে ভার 

পরাইলা মম অঙ্গে, 
কহিলা ভ্রমণ করিতে ভূবন 

শরীরে বাঁধি ভূজঙ্গে, 
বিধাতার বাক্য ন। পারি লক্ঘিতে 

ত্রিলোক-ভুবনে ফিরি, 
ফণিমাল! গলে, অঙ্গ বিষে জলে 

দিবানিশি ধীরি ধীরি, 
্রদ্মাগ্ুসভুবনে নাহি পাই স্থান 

স্থির পরাণে থাকি, 
শেষে আশা পুরে আসি সুস্থ কিছু 

এইবপে হুয়ার বাখি। 

দেখি স্থকুমার মানস তোমার 
এ* পুরী-ত্রমণে তাপঃ 

পাও যদি কু আসিও নিকটে 
বুচাইব সে সন্তাপ ।" 

শুনি ধৈর্য্যবাণী হৈয়ে চমৎকঘ 
চলিনু পঞ্চম দ্বার, 

নিরথি সেখানে প্রহরী জনেক 
গ্রাণী অতি থর্বাকার, 



১৪৯ 

রামম-আকরাত সেই স্ছুত্ত গ্রাণী, 
ৰ কোদালী করিয়! এ 
করিছে খনন 

নিত্য নিত্য অস্থাধালী 
খনন করিয়! তুলিছে মৃতিক! 

রাশিতে রাখিছে একা, 
কলেবরে ম্বেদ ঝরিছে সতত, 

বদনে চিন্তার রেখা । 
শুনি সেই ঘারে প্রা্িবকোলাহল 

নিবিড় জনতা তায়, 
মুহূর্তে মুহর্তে প্রাণী প্রবেশিছে 

পতঙ্গ-কীটের প্রায় । 

বসন-ভূষণ- বিহীন শরীর 
রেদ ঘশ্ম স্বেদমালা, 

অঙ্গে পরিপূর্ণ 
কেশজাল তাত্রশলা । 

নিরখি তাদের আকিষ্ট বদন 
আঁশারে জিজ্ঞাসা করি, 

কেন বাসে সব প্রাণী সেই দ্বারে 
সেরূপ আকার ধরি। 

আশা কহে “বৎস, অন্য কোন পথ 

ষেপ্রাণী নাহিক পায়, 
কর্শক্ষেত্রমাঝে এই দ্বারে তার 

প্রবেশ কঁঞিতে চায়, 

শ্রম নামে দুঃখী শুনিয়াছ তুমি 
নরে তুচ্ছ যার না, 

সেই শ্রম এই চুহের মূর্তি তাঁৰ 
কষ্টে সিক্ধ মনক্কাম |” 

শুনি আশা-বাণী দুঃখিত অন্তরে 
নিকটে তাহাব যাই, 

বিনয়ে নিবৃত্ত করিয়! শ্রমেরে 
বারতা ধীরে সুধাই, 

সাত্বনাবাকোতে হৈয়ে স্থশীতল 
কহে দ্বারী থেদস্বরে, 

বলিতে বলিতে বক্ষঃস্থণে নিত্য 
ঘম্মবিন্দু ঘন ঝকে; 

কহে “চির দিশ আমি এইরূপে 

এই সে কোদালী ধরি, 

করি অহরহঃ 
ন|। জানি দিবা-শর্ববরী,] 

ধরনী-শরীর 

ক্ষুধাতৃষ্ণাতুর 

ধরণী খনন 
সহি 

রেখাজেরগর্থাবলা।' 
প্রভাত ফুরায় আঁইসে অপরাহ্ 

আবার প্রভাত হয়, 

তবু ক্ষণকাল এ ক্ষিতি-খননে 
আমার বিরাম নয়। 

দিবসশ্যামিনী খুঁড়িয়া খুঁড়ি 

নিত্য যা সঞ্চয় করি, 
যে সৃত্বিকারাশি _ পরনে উড়ায় 

কিংবা অন্তে লয় হরি। 
দশ বর্ষে যাহা তুলি আঁকিঞ্চনে 

এক বাত্যাধাতে নাশে, 

না জানি কেন বা অনৃষ্টে আমাক 
এতই ছুর্দেব আসে, 

আর আর দ্বারে দ্বারী যত হের 
কেহ না বিত্ব পোঁহায়, 

ধূলি-মুঠি কবে না ধরিতে তারা 
সোন1-মুঠি হয়ে যায় 

আমি যদি সোনা রাখি কণ্ঠে গাঁথি 
তখনি সে হয় ভম্ম, 

শ্রমের ভাগ্যেতে নাই নাই শুধু, 

কিবা অগ্ কি পরশ্ব 
এ যে দেখিছ তব সঙ্গে আশা 

কতকি করিবে দান, 
বলিয়া আমারে আনিল এখানে 

এবে সে দেখ বিধান।” 

শুনি চাহি ফিরে আশার বদন 
আশা ফিরাইয়৷ মুখ, 

বলে «বৎস, চল যাই ষষ্ঠ-ঘারে 
অদৃষ্টে ইহার দুখ ।” 

ফেলি দীর্ঘশ্বাস চলি আশ] সনে 
অগ্রভাগে ষষ্ট-দার, 

হেরি স্তম্তপাশে ভীম মহাবল, 
প্রাণী সেথা চমৎকার ; 

ঈাভায়ে দুক্সারে অতুল বিক্রমে 

শূন্যপদে আছে স্থির, 
করতলে ধরি ন্বাকাশমণ্ডল 

হুঙ্কার করে গম্ভীর, 

নিশ্বাস-প্রশ্বাস বহিছে সঘনে 
অপরূপ তেজ তায়, 

নিমেষে পরশে শরীর যাহার 
দেবশক্তি যেন পায় ॥ 
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প্রাণিগণ আসি বারে উপনীত 
হয় নিত্য যেইক্ষণ, 

সে নিশ্বাস-বেগ আবর্ত আকারে 
প্রবেশে পুরে তখন; 

যথ! নদীগর্ভে ঘুরিতে ঘৃরিতে 
সলিল যখন চলে, 

পড়িলে তাহাঁতে ভগ্নতরী-কাষ্ঠ 
মুহূর্তে প্ররেশে তলে, 

এগ্রা সেইরূপ ঘুরিতে ঘুরিতে 
প্রাণী প্রবেশিছে তায়, 

ক্ষণকাল স্থির কেহ দৃঢ-পদ 
সেখানে নাহি দাড়ায়, 

প্রাণীর আবর্তে পড়িতে পড়িতে 
আশা! দৃঢ়করে ধরি 

রাঁখিলা আমারে স্তস্ত-বহির্দেশে 
যতনে স্ুস্থির করি। 

বিম্ময়ে তখন কৌতুক প্রকাশি 
আশার বদন চাই, 

আশা কে, “বৎস, না হও চঞ্চল 
আছি সঙ্গে ভয় নাই) 

এ মহাপুরুষ এই ষষ্ঠ-দারে 

ভুবনে বিখ্য/ত যিনি, 
উৎসাহ নামেতে অসম সাহস 

সেই মহাপ্রাণী ইনি।” 
আশার বাক্যেতে উৎসাহ তখন 

আনন্দে আগ্রহে অতি, 
বসায়ে নিকটে বলিতে লাগিল 

সম্মুখে দেখায়ে পথি-_ 

“এই পথে ষাঁও কর্শক্ষেত্র-মাঝে 
না কর অন্তরে ভয়, 

কে বলে ক্ষণিক মানব-জীবন 
জগতে প্রাণী অক্ষয়; 

প্রাণি-র্জভৃমে ভ্রম তীব্র তেজে 
শরীর অক্ষয় ভাব, 

মৃত্যু তুচ্ছ করি জীবরঙ্গে মজি 

দৈত্যের বিক্রমে ধাব 
শৈবালের জল ত্বপন-প্রলাপ 

নহে এ মানব-প্রাণ 
কীট কমি তুল্য আহার শয়ন 

আত্মার নহে বিধান ; 

্রদ্ষাণ্ড দ্রিনিতে এ মহীমগলে 
জীবাত্বা বিধির স্থৃি; 

সেই ধন্ত প্রান নিত্য থাকে যার 
সেই পথে দৃঢ় দৃষ্টি ডা. ৮ [ও 

ত্বকার্ধ্য-সাধন নহে যত কাল: 
এ বিশ্ব-ভুবন-মাঁঝে, 

জ্ঞান বুদ্ধি বর্ল ধন মান তেজ 
দেহ প্রাণ কোন্ কাজে; : 

ধিক সে মানবে এখনও ন! পাৰে 

প্রাণ সঞ্চারিতে জীবে, 
এখন (ও) কৃতাস্তে না পারে জিনিতে 

সংহারি সর্ব অশিবে; 
কিকব এ তেজ সাহতে না পারে 

নরজাতি তেজোহীন, 
নতৃব! তাদের দেবতুল্য তেত 

করিতাম কত দ্বিন।” 

এত কৈর়ে ক্ষান্ত হইল উৎসাহ 
নিশ্বাসে হুঙ্কার ছাড়ে, 

কাপিতে কাপিতে প্রাণীর আবর্তে 
নিরথি আশায় আড়ে; | 

মুহুর্তে শতেক সহত্র পরান্জী . 
ঘুরিতে ঘুরিতে যায়; 

দ্বারদেশে পশি তিলার্েক কাব 
ভূমিতে নাহি দাড়ায়। 

বিশ্বয়ে তথন আশার সংহতি : 
নগরে প্রবিষ্ট হই 

প্রবেশি নগরে ক্ষণকাল যেন 
স্ুভিত হুইয়া রই 3 

পরে নিরীক্ষণ করি চারিদিকে 
প্রাণী হেরি রঙ্গভূমে, 

শত শত প্রাণী শত শত ভাবে 
গতি করে মহাধূমে ; 

নিরথি কোথাও কেমন সুন্মর 
বহুমূল্য বিরচিত, 

কোথাও চিত্রিত রঞ্জিত বসনে 
ধরাতল সুসজ্জিত ; 

কোথা চন্দ্রাতপ অন্র-শোভাকর 
বিস্কত গগনভালে, 

কোথা বনিক! চিত্রিত ছুকুল 
আচ্ছাদিত হেমজালে ; 
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বসনে আহত 
তুরঙ্গ কুরঙ্গ কত; 

পথে পথে পথে ক্ষিতি ক্ষুৰ করি 
গতি করে অবিরত ; 

হীরক-রঞ্জিত ধান শত শত 

পথে পথে করে গতি; 

জনতার আোতে নগর প্লাবিত 

রজঃ পরিপূর্ণ পা 
কোথা বা অন্দর 

আসন সজ্জিত আছে । 
প্রাধী দক্ষ লক্ষ করি করযোড় 

্ দাড়ায়ে তাহার কাছে 

বসিয়া আসনে ' প্রানী কোন জন 
হেমদণ্ড করতলে, 

আকাশ বিদীর্ণ, ঘন জয় ধ্বনি 

প্রাণিবৃন্দ-কোন্সাহুলে ; 
হেরি স্থানে স্থানে বসিকত জন 

শিরস্বাণে জলে মণি 3 

ইঙ্গিতে কটাক্ষ হেলায় যে দিকে 

সেই দিকে স্তব্ধধবনি ; ৃ 
কোথা ব! স্থসজ্জ তরঙ্গের পৃষ্ঠে 

কেহ করে আরোহণ, 

বান্থিয়া কটিতে হিরণ্য-মগ্ডিত 

অসি লগ্ন সারসন? 

কোটি কোটি প্রান ইঙ্গিতে কটাক্ষে 
চৌদিকে ছুটিছে তার : 

করিা,ছ গর্জন অসি নিষ্কাশন 
ভীষণ ঘন চীৎকার; 

কোন দিকে পুল হেরি কত বামা 

অন্তরে ভাবিয়৷ সখ, 

ৰবাধিছে কবরী বিননী বিনাক়ে 

হাসিরাশি-মাথা যুখ /- 
কেহ বা কুম্তুমে পাতিছে আসন 

কোমল ধরণীতলেঃ 
বসিছে তাহাতে অন্তরে সুখিনী 

সিঞ্চিয়া সুগন্ধিজলে। 

কেহ বা! চিকণ পরিয়ে বসন 

| করতলে মণিমাল! | 

ভলাইছে ধীরে বাজ্জুতে ঘুত্র 
বাছতে বাজিছে বালা) 

সুকুতাজড়িত 

হ্ষমণিমর 

যুবা কোন জন 

চলে কোন ধনী ধীরে ধীরে ধীরে 

চারুকলা যেন শশী, 

যুব কোন জন আকে রপতার 

বীরে ধরাতলে বসি; 

চলে কোন বাম! ৃ 

পড়ে ধরণীর বুকে, 

রাঙ্গা-পদতল 

কোমল বসন 

সম্মুথে পাতিছে সুখে, 
নিরখি কোথাও * নারী কেন জন 

বসিয়া ধরণীতলে, 

কোলে সুকুমার হেরে শিশুমুখ 

ব্যজন করি অঞ্চলে; 
দাঁড়ায়ে নিকটে 

হদয়-বল্পভ তার, 

£েরে প্রিয়ামুখে, কতু শিশুমুধে, 
মুছ হাসি অনিবার, 

হেরি কোন«ণনে প্রণয়ীর ক্রোড়ে 
প্রমদা সোহাগে দোলে 

শশচিহ যথ পূর্ণ ষোলকলা 

শোভে শশাঙ্কের কোলে । 

কোথাও ফাড়ায়ে প্রাণী কোন জন 
ধেরে তার চারি পাশ, 

চাতক যেমন আছে শত জন 

বদনে প্রকাশ আশ); 

আনন্দে মগন সেই স্থথী প্রাণী 

ধরিয়া কাঞ্চন-ডাল 
পূরি করতল করে বিতরণ 

বিবিধ রতন মালা ; 
নিকটে যাহার 

বান্ধব যতেক জন 

বদন তাহার ভাবি শশধর 

স্থথে করে নিরীক্ষণ; 

কোথাও আবার 

সহশ্র সহত্র প্রাণী 
করিছে ক্রন্দন ভাঁর-মগ্র দেহ 

শিরে করাঘাঁত হানি; 

যুবা, বুদ্ধ, শিশু স্বেদআর্্ বু 
বসন-বিহীন কার, 

অনশনে ক্ষীণ শিরে কক্ষে ভার 
কৃত কোটি কোটি প্রাণী যায়; 

প্রসন-ব্দন 

তনয় তনয়! 

ধুলি-ধূসরিত 
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হাসে খেলে কত কাদে কতপ্রাণী সদা উর্ধশ্বাস সদা উর্ধবাহু 
ভাবে বসি কত জন, অবিশ্রাস্ত অবিরত; 

কেহ অন্ধকারে কেহ বামাণিক-  ভরমে ক্ষিগতপ্রার পথে নাহি চার 
কিরণে করে অরণ , তরু না পরশে তবু, 

কত অপরূপ, কত কি অভূত, ছুটিতে ছুটিতে ত্যঙ্জি নাতিখাস 
রহস্য এরূপ কত , তরুমূলে পরড় কভু । ৮৫ 

দেখি চক্ষু মেলি প্রাণিরঙ্গতুমে কত্ততরু ৰ দেখি স্থানে খাত 
রর হয়ে সেখ আছে; চলিতে 6লিতে পথ 

এ 

তৃতীয় কণ্পন|। 
সিনে ০তাস 

রত্বোগ্ভান--আকাজ্ষা-ভবন, তন্নিবাসী- 
দিগের নৃশংস ব্যবহার--+ও 

কঠোর বীতি-নীতি । 

চলিতে চলিতে হেরি এক স্থানে 

অপূর্বব নব অঞ্চল, 

তক-শিরে ফল অতি মনোহর 
কনকের পন্ত্রদল। 

ছটেছে সে দিকে কত শত প্রাণী 
কত শত আসি কাছে, 

ফল পত্র হেবি তঞ্*র শিখরে 

উর্ধমুখ হয়ে আছে। 
কোথাও তরুতে ঝরিছে রজত 

বহিছে স্ুুরভি-বাস, 
প্রাণিগণ তায় ঘেরিয়া চৌদ্িকে 

করিছে কত উল্লাস । 

আশ্র্য্য-প্রকূতি তক সে সকল 
ঘৃিছে প্রদেশময়, 

ভু মধ্যদেশে, কভু প্রাস্তদেশে 
তিলেক সুস্থির নয়, 

মিছে তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে 

প্রান্মী হেরি কত জন, 
তরু সারি সারি চলে যেই দিকে 

সেদিকে করে গমন ; 

জ্রমে কত তরু ভ্রমে তরু-পার্থে 

প্রাণী হেন কত শত, 

মনে নাহি লয় 

ঘোর বিসংবদ মহ গঙগো 

হয় নিত্য তার কাছে; 
কত যে ছুর্ববাক্য অশ্রাব্য কটুক্তি 

সতত সেখানে হয়, 

শুনিতে জঘন্য ” ভাবিতে ঘন 
মুখেতে বক্তব্য নয়। 

কোন প্রাণী যা্দ করে আকিঞ্চন 
পরুশিতে তরু-অজ, 

আঘাত.চীৎকার কতই প্রকার 
কে দেখে সে প্রাণি-রঙ্গ। 

দেখিলে তখন সে সব বিকট 
ক্রুরমতি ভয়ঙ্কর, 

সেই সব জন 
বনুন্ধরাবাসী নয়। 

সবার বাসনা উঠে তরপরে 
উঠিতে ন। পায় কেহ, 

এমনি অদ্ভূত বিপরীত-মতি 
প্রাণীরা পিশাচ-দেহ। |] 

কে যদ্দি কভু সহি বহু কেশ 
উঠে কোন তরূপরে। 

তখন চৌদিকে 
তারে আক্রমণ করে। 

ফেলে ভূমিতলে পাদ পৃষ্ঠ ধরি 

থণ্ড খণ্ড করে তৃর্ণ, 
নখ-দস্তাঘাতে নির্দয় প্রহথারে 

অস্থি মুড করে চুর্ণ, 
আরোহী যে জনে না পারে ধরিতে 

অস্ত্রে কাটে হস্ত-পদ্ব, 
এমনি বিষম বাসন! ছুরস্ত 

এমনি ঈর্য। দুম, 
তবু সে পরানী উঠে তরু-শিরে 

আনন্দে কাঞ্চন বাধে, 

শত শত জন 



১৫২ হ্মচন্দ্রের গ্রস্থাবলী। 

ফুটিয়! বসন থাকিয়া থাকিয়া 

মণি-আভা নেত্র ধাঁধে, 

ছবির হন পদ কত প্রাণী হেন 
| হেরি সেথা তরূপরে, 

উঠে অকাতরে কত তরু বাতি 

ক্ষত অঙ্গে রক্ত ঝরে, 

সে রুধিরধার। 'নাহি করে.জান 

প্রানী সে কাঞ্চন পাড়ে, 
কনকের পাতা কনকের ফল 

যতনে বসনে ঝাড়ে। 

এইরূপে সেণ৷ উঠে নিত্য প্রাণী 

কত আসে কোন জন, 

অতি দূর হইতে দে প্রাণিমগুলী 
নিখিষে করি লঙ্ঘন । 

বিজলীর গতি উঠে তরূপরে 

কেহ না'ছু'ইতে পায়, 

তরুর শিখরে উঠিছে যখন 

তখন সকলে ধায়। 

তরু হইতে পুনঃ রতন পাড়িয়! 

নামে শেষে ধরাতলে, 

; তরুতলস্থিত প্রাণিগণ এবে 
কেহ নাহি কিছু বলে; 

যায় দত্ত করি দেখায় রতন 

ভে সবে জড়সড়, 

 মাপারে ছুইজ্ডে না পারে চলিতে 

চবণে ষেন নিগড়। 

.. বুঝিক্া তথন মম চিত্তভাব 

আঁশা কহে “বৎস, শুন, 
ভেবে ন! বিস্ময় এই তরুদলে 

এমনি আশ্চর্য্য গুণস্ 

ছলে কিংবা বলে (কিংবা সে কৌশলে 
যে পারে উঠিতে শিরে, 

তাহারে এখানে কত কেহ আর 

| পরশিতে নারে ফিরে ; 
অন্তরে দাড়ায়ে শ্বাপদ যেমন 

গর্জ্ধিবে তখন সবে, 

অথবা নিকটে আসিয়। সত্বরে 

"১  পদধূলি তুলি লবে।” 
জিজাসি আশারে “এত কষ্টে সয়ে 

রতন সঞ্চয় করে, 

কি কামনা-সিদ্ধি কিবা মোক্ষপদ 

কোথা পায় পুনঃ পরে ।” 

আশা কয় “এথা আসিতে আসিতে 

দ্বেখিলে বতেক জন, 

দিব্যাসনে বসি দিব্য-মপি শিরে 

অপূর্ব্ব শোভা ধারণ; 
দেখিলেষফতেক মাতগগ ঘোটক, 

হেম-রৌপ্যময় ধান, 

দেখিলা যতেক »* পাতা ভোক্তা প্রাণী 

ভুগে স্ুথে পদ মান ) 

এই তরু শস্ত পঞ্জাঁদি চয়ন 

আগে করি গেলা তারা, 

তাঁই সে এখন ভোগে সে এইর্য্য 

ধরাতে আশ্চর্য্য ধারা ।” 

বলিতে বলিতে মআাশ! চলে পথে 

পশ্চাতে পশ্চাতে যাই, 
সে অঞ্চল-মাঝে আসি এক স্থানে 

চকিত অন্তরে চাই। 

দেখি সেইথানে প্রাণী কত শত 

ভ্রমিছে প্রমত্ত ভাব 

দামিনীর ছট? মুখেতে যেমন 
নিত্য হয় আবির্ভাব ; 

করেতে উলঙ্গ করাল কপাণ 

ঝকিছে তড়িতবৎ্, 

বেগেতে তাহার 

ছুটি ভ্রমে সর্ববপথ, 

কেহ অশ্বপরে করি সিংহনাদ 

ঝড়গতি সদ্দা ফিরে, 

যেন অভিলাষ 

আকর্ষণ করি চিরে ; 

কেহ চলে দস্তে উন্মত্ত কুঞ্জরে 

ক্ষিতি কাপে উল টল, 

বুংহিত-নিত্ধোষ ছাড়িয়। কর্কশ 

চলে দর্পে মদকল; 
কেহ মতমতি ধায় পদব্রজে 

| তরঙ্গ যেভাবে ধায়, 

তুলি দীপ্ত অসি 
বজধ্বনি নাসিকায়; 

হেন মত্তভাব প্রাণী সে সকল 
জমে নিত্য সেই স্থানে, 

নক্ষত্র-পতন 

গগনমগ্ডল 

ধন শুন্তপথে 
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পদতলে দলি ক্ষুকধধরাতল বিজলীর লত৷ ক্রীড়া করে যেন 
গগনে কটাক্ষ হানে ; প্রাসাদ-শিখরে ক্রমে । 

নিরখি সেখানে কাচ-বিনির্শিত আরোহী প্রাণীরা নিকটে আঁমিলে 
কু চারু অট্টালিকা, মুকুট তুলিয়া ধরে, 

চারু শুত্র ভাতি প্রভা মনোহর  জ্ৃবৈর্্য হইয়। প্রাণী সে সফল 
প্রকাশে যেন চন্ত্রিকা, কিরীট শিরেতে পরে; 

হৈম ধবজদণ্ে শত শত ধবজ পরিয়া! উজ্জল, কিরীট মত্তকে: 

শ্বেতরক্ত নীল পীঠ, বেগে নামে ধরাতলে, | 
অট্রালিকা-চুডে উড়িছে সতত ছাড়িয়া হুঙ্কার কাপায়ে মেদিনী 

গগন করি শোভিত, মহা দর্ত-তেজে চলে; 

ছটিতে ছুটিতে প্রাসাদ-নিকট. বলে গর্ধব করি 'পৃথিবী শ্জন 
সবে উপনীত হয়, বল সে কাহার তরে, 

না চিত্তি ক্ষণেক করে আরোহণ না ষদি সম্ভোগ করিবে এ ধরা! 
চিত্তে ত্যজি মৃত্যু ভয়। কেন বিধি হজে নরে? 

প্রাসাদ-শরীরে প্রাণীর শঙ্খল স্ুর-বীর্যয-ধন ষে আসে মহীতে 

আরোপিত কাধে কাধে, তাহারি উচিত হয়, 
লক্ষে লম্ফে এবা সে প্রাণী-শঙ্খল ভৃপ্জিতে তাহাতে এখর্য্য প্রতাপ 

শিখরে উঠে অবাধে, পশু যার ভাবে ভয়। 
উঠে যত দুর ক্রু গৃহ-চুভা. ধরব লৈয়ে ভাবে পাবে কন্মফল 

উঠে যত শৃন্ত ভেদি, পাবে মোক্ষপদ হায় ! 
অসম সাহসে প্রাণীসে সকল মর্ধ্যে ইন্দ্রালয় কবিতে পারিলে 

উঠে অভ্র-অঙ্গ ছেদি; স্ব্গপুরী কেবা চায় ?” 
' উঠে ষেন ক্রমে দ্র-অস্তরীক্ষে . কেহ গর্ববভাবে চলে দর্প করি 

আকাশে মিলিত হয়, প্রাণী সে সকল হেরি, 

ঘেরি যেন দে সৌদামিনী সহ অক্রত-নয়নে শত শত প্রাণী 

জলদ সুস্থির রয়; চলে চারিদিক ঘেরি ; 

কোন বা প্রানাদ- মাঝে মাঝে কত. কেহ বলে “কোঁথ। জনক আমার, 
মতি গুরুতর ভারে, কেহ বলে পত্রাতা কই,” 

পড়ে ভূমিতলে বিচ্ছিন্ন হইয়া কেহ বলে “ফিরে দেও রাধানাথ, 

চূর্ণকাচ চারিধারে ; নাহি সে সম্বল বই।” 
প্রাণীর সোপান আরোহী সেজন এইরূপে কত রমণী বালক 

কাঁচ-বিনিশ্মিত গেহ, ক্রন্দন করিয়া ধীরে, 

নিমিষে অনৃষ্ত নাহি থাকে কিছু গলবস্থ হয়ে চলে কতাঞ্লি 

নাহি থাকে প্রাণী কেহ। সঙ্গে সঙ্গে সদ ফিরে; 

ন1 পড়ে যাহার! উঠিয়া শিখরে নাশুনে সেবাণী সে ক্রনদন-স্বর 
ঘন সিংহনাঁদ ছাড়ে, সে প্রাণী শার্দ.ল-প্রা়, 

পড়িছে প্রাসাদ চারিদিকে যেন অসি হেলাইয়! চমকে চমকে 
নিরথি আনন্দ বাড়ে। উদ্মত্তভাবেতে ধায়; 

সে প্রাসাদ-মাল1- উপরে আশ্চর্য্য যেপড়ে সম্মুথে কি পুরুষ নারী 
প্রাণী এক হেরি ভ্রমে, কিবা বৃদ্ধ শিশু প্রাণী, 



্িঃ হেন্চন্দ্রের প্রস্থাবলী। 
খণ্ড খণ্ড করে তখনি মে জনে নাহিজানি পরে হয় কিবা গতি 

শাণিত কপাপণ হানি। বৃথা সে দোষে আমায়; 
দেখিলাম কত শিশু এইরূপে চল এইদিকে দেখিবে সেখানে 

কত যে অনাথা নারী, কিব! এ পুরী-মহিমা, 
করিল বিনাশ সদ! মত্মন কেন এতজন প্রবেশে পুরীতে 

সেই সব অস্ত্রধারী; ভাবিয়া এত গরিমা |” 
'নাহি.করে দয়া প্রাণে নাহি মায়া আমি কহি “চল, অই দিকে যাই 

কত থান হেন বধে, শুনি যেন কোলাহল, 
কমল-কোরক গুণতে ছিড়িয়। নিরখিব কিব কেন কোলাহল 

হস্ভী যেন চলে মদে হয় পূরি সে অঞ্চল।” 
কেহ উত্তরাস্তে কেহ বা পশ্চিমে অনেক নিষেধ করিলা আমারে 

পূর্বদিকে কোন জন, সে পথে যাইতে আশা; 
দেখি সেই সব উন্মত্ত পরাণী তবু কোন ক্রমে ংবরিতে নারি 

দাপটে করে গষন ; পরাণীর সে পিপাসা | 
উত্তর পশ্চিমে প্রাণী ই এক  অনন্ত-উপায় শেষে আশ! মোরে 

কিঞ্চিৎ সঙ্কোচে যায়, লইয়া সেদিকে যাঁয়) 

কেশরি-গর্জনে পূর্বদিকে চায় নিকটে আসিয়া অতি ধীরে ধীরে 
ছুটে কত মহাকায় ! প্রচ্ছন্নভাবে দীড়ায়। 

দেখিয়া! তখন হৃদয়ে যেমন দেখি সেইখানে তন্ন অস্থিসাঁর 
| রুধির হইল জল, প্রাণী এক বৃদ্ধ জরা, 

যেন বিষপানে জলিল পরাণ, শত-গ্রন্থিময় বন্ধ ধূলিপূর্ণ 
দেহ হইল শুন্তবল। মলিন বপুতে পরা; 

কহিন্থ আশায় “এই কিতোমার ধুলিপিগওবৎ খাছ কিছু হাতে 
কাানন্দ-কানন-স্থান ? কণা কণা করি তায়, 

আসিলে এখানে জুড়ায় তাপিত বাঁটিছে সকলে চারিদিকে প্রাণী 
হদয় শরীর প্রাণ?” ঘোর কোঁলাহলে ধায়, 

ঈষৎ লঙ্জিভ ভাবে কহে আশা ক্ষুধার্ত শ্বার্দূল সদৃশ ছুটিছে 
“শুন রে বালকমতি, যুবা বুদ্ধ কত প্রাণী, 

আমার সেবক প্রাণী যত এথ বিলম্ব না সয় ৰণ্টন করিতে 
এ নহে তাদের গতি, কাড়ি লয় বেগে টানি; 

হুরাকাজ্ষা নামে ছরাত্মা পরাপী ক্ষুধানলে জলে জঠর সবার 
কখন পশে এথায়, কি করে অন্নের কণা, 

হুর্দম প্রতাপ দাপট তাহার, পরস্পরে সবে কাড়াকাড়ি করে 
নিবারিতে নারি তায়, নিবারে ক্ষুধা আপন! । 

তুলাইয়া প্রাণী ফেলায় কুপথে কত যেককুণ শুনি ক্ষন স্বর 
অহি সম পুর্ণ ছল, কত খেদ-বাক্য হায়। 

বারেক যাহারে সেজন পরশে শুনে স্থিরচিত্তে বারেক যে জন 
করে তারে করতল; জনমে না ভূলে তায়। 

নাঁহি ধাকে আর অধিকার মম দেখিলাম আহা কত শিশুমুখ 
সে প্রাণী পশ্চাতে ধায়, বিশু পুষ্পের মত, 



আশাকানন।, 

কত অন্ধ খ রমণী হূর্ববল 
চেরে আছে অবিরত 

অশ্রজলে ভাসে গণ্ড বক্ষঃস্থল 

জনতা! ভেদ্দিতে চায়, 
নিকটে ষে আসে অন্র-কণ! লয়ে 

লালপে নেভারে তায় ; 

হাঁয়! কত জন অধীর ক্ষুধায় 
নিরখি সেখানে ধায়, 

ছুর্বল অবলা "শিশু-হস্ত হ'তে 
| অন্ন কাড়ি লয়ে খায়; 

সে প্রাণি-মগ্ডলী কত যে অধৈর্ধ্য 
কত ধে কাতরে আসে, 

করিয়া চীৎকার মৃহূর্তে মুহুর্তে 
সেই বৃদ্ধ প্রাণি-পাশে, 

কাঁদিতে কাদিতে অন্ন কণ। কণা 
বণ্টন করে সে প্রাণী, 

নিতা ক্ষিপ্ন ভাব সদাই আক্ষেপে 
অতি কষ্টে কহে বাণী। 

“কেন রে সকলে মাইস এখানে 

কোথা আর অন্তর পাব, 

বিধির বঞ্চনা তোদের লাগির৷ 

বল্ আর কোথা ষাব, 
এ পুবাঁ-ভিতবে নাঙ্ হেন স্থান 

না কারি যেথা ভ্রমণ; 

নাহি যেন বৃত্তি চৌর্ধ্য কিংবা ছল 
না করি যাহা ধারণ ; 

তবু নাহি ঘুচে কাঙ্গালের হাল 

কি কব কপাল হুষ্ট, 

কোথ। পাব বল্ আহার তোদের 

বিধাতা আমারে কষ্ট 
কেন এ পুরীতে করিস্ প্রবেশ 

ভুঞ্জিতে এ হেন রেশ, 
প্রাণিরঙ্গভূমে ধনীর আশ্রয় 

নহে কাঙ্গালীর দেশ।” 
তাপিত-অন্তরে কহিনু আশায় 

“আর না দেখিতে চাই, 
এ পুরী-মহিম। গরিমা যন্তেক 

এখানে দেখিতে পাই; 
দেও দেখাইয়া বাহিরেতে দ্বার 

পুনঃ যাইসেই স্থান 

আপি যেখা হ'তে, দেখিয়া এ স্ 
অস্থির হয়েছে প্রাপ।” রি 

আশা কহে “কেম, 
উতলা হইছ এত, 

ব।সন। বে্কণ্ 

মধুর-বচনে 

দেখাইব তোর 
যেবা তব অভিপ্রেত, ৃ 

কর্ভূমি নাম গুন এ মগরী 
কর্মগুণে ফলে ফল, 

বালমতি তুমি বুঝি তোমার: 
অস্তর অতি কোমল, নর 

কঠিন ধাতুতে নির্ত যে প্রানী 
সেই বুঝে রঙ্গ এর, 

প্র।ণি-রঙ্গভূমে ভ্রমিতে আপনি 
বিপ্রিঞ্ ভাবেন ফেব্র, 

চল এইদিকে তব মনোমত, 

পদার্থ দেখিতে পাবে, 

এ পুরী-ভ্রমণ- কৌতুক-লহ্রী 
তখন নাহি ফুরাঁবে 1” 

এত কয়ে আশ! চলে আগে আগে 
পভয়ে পশ্চার্ডে যাই, 

আসি কিছু দূর পুরা-মধ্যভাগে 
অচপ দেখিতে পাই 

চতুর্থ কণ্পন।। 
পট ৯৯ ০০৮ 

যশঃশৈল-_নিম্নভাঁগে প্রাণিসমাগম--আরো- 
হণগ্রথা-_ভিম্ন ভিন্ন শিখর-দর্শন-_ভিন্ন 

ভিন্ন যশস্বী প্রাণিমণ্ডলার কীৰ্তি +লার্গ- 

দর্শন-_বাল্ীকির সহিত সাক্ষাৎ। 

নিকটে আসিয়! নিরথি সুন্দয 
অপূর্বব শিখর শ্রেণী, 

শিখরে শিখরে কনক-প্রদীপ 
যেন কিরণেব বেণী; 

শৈল-চারিদিকে তৃষিত-নয়ন, 

মাঙ্গয মনোহর 

প্রাণী লক্ষ লক্ষ জন, 
কুস্ুমে গ্রথিত 

শৃন্যে করে উৎক্ষেপণ; 



, যেন উর্িরাশি 

 প্রাণিবন্দ আসি 

০ 

' শিলাতে শ্লাতে 

১৫৬ 

' উঠিতে উঠিতে 

হয় জরধবনি 
ক্ষণেক নাহি বিশ্রাম ৯: 

জলরাশি-অঙ্গে 
গতি করে অবিরাম। 

একে একে সবে 
ক্রমে ১শেলতলে যায়, 

চুড়াতে জলিছে মাঁণিকের দীপ 
সঘনে দেখিছে তায়, 

সে অচলে হেরি ঘেরি চারিদিক 

প্রাণী আরোহণ করে, 
আমুল-শিখব শৈল-অঙ্গে প্রাণী 

অপক্ধপ শোভা ধরে। 

চলে ধীরে ধীরে শিরে শিবে শিরে 
অঙ্গে অঙ্গ পরশন, 

অবিরতঃস্বোত প্রাণীর প্রবাহ 
কৌতুক করি দর্শন 

ঘন ঘন ঘন 

পদ রাখি ধাঁরে 
উঠিছে পরাণিগণ, 

পড়ে কত জন 
স্থলিত হয়ে চরণ, 

বুক্ষ হ'তে সদা 

থসিয়া পড়ে ভূতলে, 

'এথ1 সেইরূপ প্রাণী নিত্য নিত্য 
থসিয়া পড়ে অচলে , 

গিয়া উঠিতে কেহ নাহি পারে 
বেহ বা আরোহে পুনঃ, 

সে গ্রাশি-প্রবাহ অবিচ্ছেদ-গতি 
কখন না হয় উন। 

লয়ে নিজ নিজ যে আছে সম্বল 
উঠিছ্ে যতনে কত, 

শিখরে শিখরে কনক-্প্রদীপ 
নেহারে স্থথে সতত । 

উঠে প্রাণিগণ দীপ লক্ষ্য কবি 
শীত গ্রীষ্ম নাহি জ্ঞান, 

মন্ত্রকরি সার দেহ ভাবি ছার 
পণ করি নিজ প্রাণ, 

কাহার এঞ্ঝস্তকে মণি-মুক্তারাশি 
উপাধি কাহার শিরে, 

কাহার সম্বল নিজ বুদ্ধি-বল, 
অচলে উঠিছে ধীরে; 

'বটফল যথা 

৫হমচন্দ্রের গ্রস্থাবলী। 

গ্রন্থ রাশি রাশি লয়ে কোন জন 
কারে! করতলে তুলি, 

কেহ বা ধরিছে 'ষতনে কক্ষেতে 

কাব্য-গ্রস্থ কতগুলি ; 
কেহ বা রূপের ডালী লয়ে ফিরে 

চলেছে শআ্ুরূপ নারী, 

চলেছে গায়ক নাটক, বাদক, 
বীণা-বেণু-আদি-ধারী । 

উঠিতে বাসনা করে ন। অনেকে 
আসিয়া ফিরিয়া যাঁয়, 

নীচে ৫হতে শৃগ্টে ফেলি ফুল-মাল 
সেহ অচলের গায় । 

বহুজন পুনঃ করিয়। প্রয়াস 
উঠিছে অচলদেশে, 

পাই বহু ক্লেশ ফিরিয়া আবাব 
নামিয়। আসিছে শেষে । 

জিজ্ঞাসি আশারে “্প্রাণি-রঙ্গভূমে 

কিবা হেরি এ অচল ?” 
আশ]! কহে “বৎস, যশ:শৈল ইহ! 

অতি মনোঁরম্য স্থল ।* 
বাঁডিল কৌতুক উঠিতে শিখরে 

আনন্দে আগ্রহে যাই, 
আগে আগে আশা চলিল সম্মুখে 

অচলে পথ দেখাই 
উঠিতে উঠিতে 

সুমধুর-ধ্বনি ঘন, 
মস্তক-উপবে ঘুরিয়া ষেমন 

গতত করে অমণ ঃ 

যেন শত বীণা বাজিছে একত্র 
মলিত করিয়া তান, 

শ্রবণে প্রবেশ করিলে তথনি 
পুলকিত করে প্রাণ। 

শূন্ে দৃষ্টি করি রোমাধ-শরীর 
বিস্ময়ে ভাবিয়া চাই, 

কিবা কোন ষন্ত্ কিব। বাগ্কর, 
কিছু না দেখিতে পাই। 

হাসি কহে আশ। “বৃথা অকিঞ্চন, 

দৃষ্টি না হইবে নেত্রে, 
এ মধুর ধ্বনি নিত্য এইরূপে 

নিনাদিত এই ক্ষেত্রে; 

শুনি শুন্তপরে 



আশাকানিন ! 

বাঁণ। কি বাশরী কিংবা কোন যন্ত্র 
নিঃসৃত নহেক স্বর, . 

স্বতঃ বিনির্গত সথললিত সদ! 
ভ্রমে নিত্য গিরিপর, 

সদ! মনোহর বায়ুতে বাসুতে 
বেড়ায় ঝস্কার করি, 

বেষ্টিয়া েমন 
ভ্রমর ভ্রমে গুঞ্জরি।” 

শুনিতে শুনিতে আশার বচন 

ক্রমশঃ অচলে উঠি, 
বত উর্ধে যাই 

ধ্বনি ভ্রমে সেথা ছুটি। 
ছাড়ি অধোদেশ 

মধ্যভাগে গিরিকায় ; 
শরীর পরশি ধীরে ধীরে ধীরে 

বহিল মুছল বায় ! 
সে বাষুতে মিশি 

করিল আমোদময় 

যেন সে অচল 

সৌগন্ধে ডুবিয়া রয়; 
অগুরু চন্দন জিনিয়৷ সে গন্ধ 

পুষ্পগন্ধ যেন সমৃদ্ধ, 
মরি কি মধুর মনোহর যেন 

দেবের বাঞ্ছিত মধু! 
ভ্রমিছে সে গন্ধ ঘেরিয়া অচল 

প্রতি শিখবের চড়ে, 
ছুটিছ্কে পবনে সে ত্রাণ নিয়ত 

কতই যোজন যুড়েঃ 
নাহি হয় হাস ক্রমে ষত বাঁই 

ক্রমে বৃদ্ধি তত হয়, 

কষলের দল 

তত সুমধুর 

উঠিচ যখন 

সুমধুর স্রাণ 

সুরভি মধুর 

নাসারন্ধ, যেন দ্রাণপুর্ণ করি 
প্রাণ করে মধুময় । 

সেই গন্ধে মজি শুনি সেই ধ্বনি 
ভ্রমি সে অচলপরে, 

ভ্রমিতে ভ্রমিতে কত কি অদ্ভুত 
দেখি চক্ষে সুখভরে ; 

নিরবি ।তাহার কোন বা শিখরে 
প্রাণী বসি কোন জন, 

অস্থর স্থসাধ্য অসম্ভব ক্রিয়। 
নিমেষে কৰে সাধন। 

কোন গিরিচূড়ে বসি কোন প্রাণী 
মণি-দওড হেলাইছে, | 

ক্ষণপ্রভা তার বশবত্তা হয়ে 
. চরাচর তৃরিতেছে; রঃ কোন বা শিখরে বসি কোন জব 

তোলে ভোগবতী-জল, ঢা 
কেহ বা করেতে আকর্ষণ করি. 

ঘুরায় বিশ্বমগ্ুল, রি 
কেহ বা নক্ষত্র, গ্রহ, ধূমকেতু 

... ধরিয়া দেখায় পথ, | 
লক্ষ্য করি তাহা শূন্তমার্গে উঠে 

ভ্রমে সবে চক্রবৎ 
কেহ বা ভেদিয়া স্র্য্যের মণ্ডল 

আচ্ছাদন খুলে ফেলি, | 
আনন্দে দেখিছে বাম্প সরাইয়' 

নিবিড় বিদ্ধ্যৎ-কেলি, 
কেহ শুন্ত হতে পাড় চন্দ্র-তারা: 

করতলে রাখে ধরি, 
পুনঃ ছাড়ি দেয় সর্ব-অঙগ তার 

স্থথে নিরীক্ষণ করি, 
দেখি কোন চূড়া উপরে বসিয়া 

স্ুদিবা-মূরতি প্রাণী, 
তন্্রী বাজাইয়। মনের আনন্দে : 

ঢাঁপিছে মধুর বাণী। ৃ 
কোন শূঙ্গে হেরি প্রাণী কোন জন: 

মস্তকে কাঞ্চনময়, .. 
জলিছে মুকুট শিখর-উপরে, 

হয় যেন হৃর্যোদয়, 
হেরি দিব্য মূর্তি দিব্যাসনোপরে 

প্রাণী বৈসে কোথা সুখে, 
ধক্ ধকৃ করি হীরা-খও সদা 

প্রদীপ্ত হইছে বুকে; 
হেরি কত খধি স্থির শান্ত ভাব, 

বসিয়া অচল-অঙগে, 
গ্রন্থ করে পাঠ যেন ধ্যান ধরি, 

ভাসিছে ভাবস্তরঙ্গে | 
হেরি অপরূপ অচল-্প্রকৃতি 

প্রাণিগণ ঘত উঠে, 
ছাড়ি মধ্যদেশ স্থির হুয় হেখ! 

সেইখানে পদ্ম ফুটে ঃ 



১৪৮: হ্ষচজ্ঞের গ্রন্থাবলী। 

এই ভ।বে হেথ! রয়; 

প্রাণি-রঙ্গভূমে জানাতে বাঁরত। 
হয় শৃন্টে সিংহনাদ 

'শিখর-উপবে আইসে দেবগণ 
করিয়া! কত আহলাদ। 

এই যে দেখিছ প্রাণী যত জন 

পঞ্মাসনে আছে বসি, 

প্রলয়ে অক্ষয়, 
মানব-চিত্তের শশী; 

দেখ গিয়া কাছে তব পরিচিত 
প্রাণী এথা পাবে কত, 

বদন হেরিয়া কাঁরয়। আলাপ 
পূর্ণ কর মনোরথ |” 

একে একে আশা কানে কহি নাম 
চলিল দেখায়ে রঙ্গে, 

পুলকিত-তনু দেখিতে দেখিতে 
চলিন্ছু তাহাব সঙ্গে। 

ব্যাসঃ কালিদাস, ভারতী প্রভৃতি 
চরণ বন্দনা কৰি, 

শঙ্করস্আ চার্য্য থনা, লীলাবতী, 
মূর্তি হেরি চক্ষু ভরি; 

ধরার ভূষণ 

উঠি সেখানে যেখানে বসিয়। 
রি বাল্সীকি অমরপ্রায়, 

আনন্দে বাজায়ে স্থমধুর ঘীণা 
শ্রীরামচরিত গায়। 

' তর্নি শিখরে হয় শ্নাদ দেখিয়া আমারে অমর ব্রাঙ্গণ 
ঁ দশ দ্রিকৃ গন্ধে পূরে। দয়ার্জ-মানস হয়ে? 
(স্মচল-শরীর কাপায়ে নিনাদ দিল! পদধূলি স্বদেশী জানিয়া 

রর প্রবেশে অমরপু্া আও শিরোঘ্রাণ লয়ে) 
প্রাণী সেই জন * এবে দিব্য মূর্তি জিজ্ঞানিল ত্বরা অযোধ্যা-বারতা 

রঃ বৈসে চারু পুষ্পপর; কেব! রাজ্য করে তায়, 
“উঠে অন্ত যত সে অচল-অঙ্গে ভারতীর পুত্র কেব। আর্ধ্যভূমে 

পৃজে তারে নিরস্তর | তাহার বীণা বাজায় ; 
স্তবকে স্তবকে সে ভূধর-অঙে কোন্ বীরভোগ্যা এবে আর্ধ্যভূমি 

কত হেন পদ্মফুল, কোন্ ক্ষত্রী বলবান্, 
উপরে উপরে দেখিলাম রঙ্গে দৈত্য-রক্ষঃকুল করিয়! দমন 

কৌতৃকে হইয়ে আকুল ! রক্ষা করে আধ্যমান, 
বিশ্ময়ে তখন জিজ্ঞাসি আশারে কোন্ আর্ষ্যস্থৃত- যশঃ-প্রভাগুপে 

আঁশ। মৃদু ভাষে কয়, স্বদেশ উজ্জলমুখ, 
“ত্যজে জীবলীলা প্রানী যে এখানে দ্বিতীয় জানকী হৈয়ে কোন্ নারী 

ন্িপ্ধ করে পতি-বুক; 
কেবা রক্ষ। করে বেদবিধি ধর্শ্ 

কোন্ বুধ মহামতি, 

ব্রাঙ্মণকুলের কিলকম্বরূপ 
সাধন কে উন্নতি ; 

কত এইরূপ জিজ্ঞাসে বারতা 
শুধাইয়। বারংবার, 

কি দিব উত্তর ভাবিয়া ন! পাই 
চক্ষে বহে নীরধার। 

হেরে অশ্রধার। করুণ-বাক্যেতে 
ধষি অতি ব্যগ্রমন, 

আগ্রহে আবার »তি সযতনে 

কল! মোরে সম্ভাষণ। 

কহিন্থ তখন “কি বলিব, খষি, 
কি দিব সংবাদ তার-_ 

তোমার অযোধ্যা তোমার কোশল 

সে আর্য নাহিক আর; 
ডুবেছে এখন কলঙ্ক-দলিলে 

নিবিড় তামসী তায় 
সে ধন্-নির্ধোষ সে বীণা-বঙ্কার 

আর না কেহ শুনায়, 

নিস্তেজ হয়েছে দ্বিজ, ক্ষভ্রকৃল 
বেদধশ্ম সর্ব গিয়া, 

ভাসে পুণ্যভূমি অকুল পাথারে 
পরমুখ নিরখিয়1।” 



আশাফানন। 

সে বচন শুনি আর্ধ্য-খ বিমুখ 
ধরিল ষে কিব! ভাব, 

কি যে ভয়ঙ্কর ধবনি চতুর্দিকে 
আর্্য-মুখে ঘনশ্রাব ) 

ভাবিতে সে কথা এখন (ও) হৃদয় 
ভয়েতে কম্পিত হয়, 

অস্তরে অহ্থিত রবে চিরদিন 
বাণীতে প্রকাশ্ঠ নয়। 

বত ছিল সেখা আর্ধ্যকুলোত্তব 

মহাপ্রাণী মহোদয়, 
ঘোর বজ্রাধাতে একেবারে যেন 

'আকুলিত সমুদয় । 
সে দুঃখ দেখিয়! দেখিয়া! সে ভাবে 

আর্য্যস্থতে চিস্তাকুল; 
তুলিয়া দর্পন আশ! কহে *ইথে 

চাহি দেখ আর্্যকুল : 
দেখ রে দর্পণে ভবিষ্যতে পুনঃ 

ভারত কিরূপ বেশ, 

দেখে একবার প্রাণের বেদন। 

ঘুচা রে মনের র্লেশ।” 

দেখিলাম চাতি সে কিরণে যেন 

জলিছে কিরণময়, 
সে কিরণে যেন 

প্রদীপ তইয়া রয়; 

ভারত-জন নী যেন পুনর্বাঁর 
বসিয়াছে সিংভাসনেঃ 

ফুটিয়াঁছে যেন তেমতি আবার 

পূর্বতেজ হাস্যাননে, 

থেরিয়। তাহারে নব আর্ধ্যজাতি 
কিরীট কুগুল তুলি, 

পরাইছে পুনঃ 

ঝাড়িয়া কলঙ্ক-ধূলি ; 
নবীন পতাক। তুলিয়। গগনে 

ও ছুটেছে আবার দূত, .. 
ভূবন-ভিতরে করি ঘন নাদ 

বদনে প্রভা অদ্ভূত; 
দিক্দশবাসী মাঁনবমণ্ডলী 

আনি সপ্ত সিদ্ধুজল, 
করে অভিষেক, বলে উচ্চনাদে 

জাগ্রত আর্যমণ্ডল $ 

ভারতমগ্ডল 

উজ্জ্বল ভূষণ 

সিল 

পশ্চিমে উত্তরে - হয় 'খোরস্ধ্নি, 

আনন-সঙ্জীত গায়, হয 

1 ধা রী ১ রা 

. স্পুনঃ শৃষ্ত ভেষি 
পুর্ধ্বের বিক্রম ধরি, ূ 

ছুটে পুনরায় জান্ববী বমা 
গভীর সলিলে ভবি, : 

আনন্দে আবার ভারত-সম্তান 

বীণা ধরে করতলে, 
আবার আনন্দে বাজায়ে ছুন্ুভি 

বস্ুন্ধরা-মাঝে চলে; 

দেতে সে ঘর্পণে অপূর্ব প্রতিমা 
ভরষ-বাম্পেতে আখি, 

পূরিল অমনি ফুটিল বাসন। 
হাদয়ে তৃলিয়৷ রাখি ; 

দেখিতে দেখিতে সে দর্পণ-ছায়া 
আরো উর্ধাভাঁগে যাই, 

শ্ভরে স্তরে ষেন হেরি দে ভূধর 
উঠে শুন্যে ষত চাই । 

আশা কনে “বৎস, কত দূর যাবে 
নাহি পাবে এর পারঃ 

যত দূর যাঁবে তত দৃর ক্রমে 

শৃঙ্গ পাবে অন্ত আর ।”* 

আশার বচনে ক্ষাস্ত হয়ে ফিরি 

পুনঃ সে অচল-অঙ্গেঃ 

নামি কিছু দূর নিরখি সেখানে 
স্বকবি কঙ্কণে রঙ্গে ! 

পদতলে তার দেখি মনমত্বথে 

বসিয়৷ ভারত দ্বিজ, 
বাজাইছে বাশী 

ছাড়াইয়া রস নিজ। ্ 
ক্রমে ভূমিতলে অবতবি পুনঃ 

তবু ষেন প্রাণ মন, 
করে আকিঞ্চন গিরিতলে থাকে 

ন্ুথে আর কিছুক্ষণ । 
যথ] নীড় হৈতে করিয়৷ হরণ 

অরণ্যে পক্ষি-শাঁবক, 
দ্রতবেগে গতি ররে গৃহমুত 

দুরস্ত কোন বালক। 

উঠে হিযালয় 

মধুর সুরবে 



০৬৮0 হেমগঞ্জের পর্থাবলী। 
' তথন যেমন সেই পক্গি-শিশু 

চাঁয় ছঃখে নীড়পাঁনে, 

কাকলি করিয়া, বু আর্তন্বরে 

আকুণিত হয় প্রাণে ।, 

সেই ভাবে এবে ফিরিয়া! ফিরিয় 

1 অচল-শিখরে চাই, 

মুকুট উজলি জ্বলে হেম-দীপ 

হেরিতে হেরিতে যাই। 

০০ 

পঞ্চম কণ্পন। ৷ 

জগ ৮ 

[ স্বেহ, ভক্তি, বাৎসণ্য, প্রণয় প্রভৃতির নিবাসে 

প্রবেশ করিবার পূর্বে এই অঞ্চল অতি- 

ক্রম করিয়। যাইতে হয়-কন্মক্ষেত্র 

এবং ন্নেহাি অঞ্চলের বধ্যবর্তিনী 

ন্দী-তছৃপরিস্থিত পরিণস়্- 

সেতু--ভাহাতে প্রাণি- 
গণের গতিবিধি ] 

কর্মক্ষেত্র এবে করি পরিহার 

আশার সহিত পরে, 

উপনীত হই আমি এক স্থানে 

নিরধি আনন্দভরে-_ 

ভূমি সমতল 

বিস্তার বহুল দুর, 

প্রাস্তভাগে তার পড়েছে ঢচলিয়। 

নীল নভঃ সুমধুর, 
তরুর শিখরে 

ঘন চিকি চিকি করে, 

শাখা বল্পী যেন ভাঙ্-রশ্মি মাখি 

ছুলিছে সুখের ভরে; 

প্রফুল্প ভাস্কর কিরণ প্রকাশি 

প্রফুল্ল করেছে বন 

মবহুতর তাপ পরশি শরীর 

এ. অিপ্ধ করে অহুক্ষপ। 

হ্মেন্ত-প্রভাতে যেন স্মধুরে 

সুধ্যের ম্বহুল ভাতি, 

নব*দুর্ববা ময় 

তরুণ তপন 

সুখে ভূঞ্জে লোক আলোকে বসিয়। 
'কিরণে শরীর পাতি 

এ সেইরূপ পশ্ড পক্ষী গ্রাণ' 

ত্রমে সুথে নিরস্তর, 

অঙ্গেতে মাখিয়া নিপ্ধ নিরমল 

উজ্জ্বল ভাঙগুর কর। 
চারিদিকে কত নেহারি সেখানে 

তৃণমাঠ গেষ্ঠপরে, 

নিজ নিজ বৎস লয়ে গাভী মেষ 

নিরস্তর স্বথে চরে ) ূ 

শন্ত নানা! জাতি ক্ষিতি-শোভাকর 

বীজ পুষ্প ধরি কোলে, 

কিরণে ডূবিয়া পবন-ঠিপ্লোলে 
হেলিয়া হেলিয়! ছ্যোলে। 

নিরথি চৌদিক্ কৌতৃকে সেখানে 
শশ্যত্তস্ত নতশির, 

মঞ্জরী পরিয়! 

ভূষণ যেন মহীর। 

মনোহু চিত্র যেন সেই স্থান 

চিত্রিত ধরণীবুকে, 

কিরণে সুন্দর চলে পথ বাহি 

প্রাণী সেথা কত স্থখে। 

চলি কত পথ ক্রমে এইব্পে 

আসি শেষ কত দূর, 

নিরখি সম্মুখে চমকিত চিত 

সুসজ্জ গৃহ প্রচুর; 

শোভে সৌধরাজি অভ্র-অঙ্গে যেন 

চিত্রিত সুন্দর ছবি, 

রঞ্জিত করিয়া তাহে যেন সুখে 

কিরণ ঢালিছে রবি । 

দ্বেবালয় সব সেই সৌধরাজি 

স্ুরচিত্বমনোহর, 

স্তরে স্তরে স্তরে _.. অবিমুক্ত-শ্রেণী 

শোঁভিছে তটের পর। 

চলিছে তর থরতর বেগে 

ভিত্তি প্রক্ষালন করি, 

উঠিছে পদ়্িছে আবর্তে ঘুরিছে 

সূরয্য-প্রডা জটে ধরি) 

ছুটেছে তঠটিনী 

কুল কুল কুল নাদ, | 

কাঞ্চন-বরণ 

ছল ছল ছগ 



আশাকানন। ১৬৮ 
খর থর থর কাপিছে সলিল 

ঝর ঝর ঝরে বাধ। 
ঘুরিছে আবর্ত 

কর্ কর্ কর্ ডাক, 

ঝাপিছে তরঙ্গ 
থমক থমক থাক; 

সলিল-বরণ 

ঘবু ঘর্ ঘর্ 

লপট ঝপট 

নব-জলধর 
কিবণ ফুটিছে তায়: 

লুটিতে জুটিতে ছুটিতে ছুটিতে 
| টসকতে হিল্লোল ধা; 

তটে দেবালয় জলে ঢেউ-খেলা 
রৌদ্র-খেলা তার সঙ্গে, 

আনন্দে নিরথি নয়ন বিস্ফারি 
দেখি সে কতই রঙ্গে । 

দেখি মনোহর 
সেতু বিরচিত আছে, 

পরাণী সেথা । 
দাড়ায়ে তাহার কাছে, 

দেবালয় ৰ৩ কত যে সুন্দর 
অসাধ্য বর্ণন তার, 

উচ্চে বেদরধবনি প্রতি দেবালয় 
শুনে শ্থ দেবতার। 

সদা শঙ্খ ঘণ্টা সুমজল-ধবনি 
হয় মন্ত্র উচ্চারণ, 

চন্দন চর্চিত কুম্থমের ভ্রাণে 

প্রফুল্লিতকরে মন) 

স্তব-স্তেত্র-পাঠ জয় জয় নাদ 
সর্বত্র উঠে গম্ভীর, 

বিধাতার নাম ত্তক-শ্রুত 
রোমাঞ্চ করে শরীর; 

হয় নিত্য নিত্য গীত-বাছ্যধ্বনি 
কত মত মহোৎসব, 

নিয়ত সেখানে ধ্বনিত কেবল 
স্রথদ আনন্দ-রব। 

প্রাণী কত জন 
প্রতি দেবালয়-দঘবারে, 

পৃজি অভিপ্রেত দেব নিজ নিজ 

উপনীত সেতু-ধারে ; 
সেতুমুখে প্রাণী দেখি কত জন 

ধানদুর্ববা লয়ে হাতে, 

নদীর উপর 

যুগল যুগল 

সহাম্য-বদন 

আশীর্বাদ করি করিছে পরশ 
পথিকমণ্ডলী-মাথে । 

দিয়] ছুরববা ধান ধরি করে কয়ে 
ছই দুই স্থথী প্রাণী, 

জনেক পুরুষ রমণী জনেক 
বদ্ধ করে উভপাণি, 

ৰাধে গ্রন্থি দৃঢ় অঞ্চলে অঞ্চলে 
শুভ বিধি দৃরি শুভ, 

খুলিয়া অগুরী পরায় অঙ্ুলে 
শুচিমনে উভে উভ ; 

অগ্নি সাক্ষী করি মাল৷ করে দান 
কে কে এ উহার, 

করেছে প্রতিজ্ঞা উভয়ে আনন্দে 
সেতু হৈবে দোহে পার; 

এইরূপ বাহু বাহুতে বাধিয়া 
প্রাণী দৌোহে সেতু'পর, 

শছে আনন্দে প্রকম্পিত বুক 
প্রন্ষ,ট স্থথে অস্তর। 

কত হেন রূপ নিরখি কৌতুক 
মনস্ুথে নিরস্তব, 

উঠিছে দম্পতি হাঁসিতে হাসিতে 
বিচিত্র সেতুর পর। 

আশা কহে “বৎস, সঙ্গুথে তোমার 
দেখ ফেন্ুন্দর সেতু, 

আমার কাননে কৌশলে রচিত 
কেবল সুখের হেতু; 

পরিণয়-্সেতু নামে পরিচিত 
এ কানন-মাঝে ইহা, 

আসে ইথে লোক মিটাইতে শেষে 
কাননশ্ভ্রমণ-স্পৃহা। 

এই সেতু বাঁতি দম্পতি যে কেহ 
পারে হতে নদী পার, 

এ কাননশ্মাঝে আছে বত জ্ুথ 
নিত্য প্রাপ্তি হয় তার দর 

দেখিছ যে অই নদী অন্ত পারে 
দিব্য উপবন ষত, 

প্রবেশিতে তায় আমার কৌশলে 
আছে মাত্র এই পথ 

সদা গ্রীতিকর, 
অই সব উপবন, 

সতত ক্র 



ন্ হেষচন্দ্রের গ্রন্থাবলা । 

“পবিত্র নির্খল অতি রম্যস্থল 
॥ প্রাণীর শাস্তি-কানন ; 

বিচিত্র গঠন অপূর্ব্ব কৌশলে 
সেতু বিরচিত এই, 

সেই হয় পার নিগুঢ় সন্ধান 
বুঝেছে ইহার যেই ।” 

এত কয়ে আশ। আমারে লইয়া 
সেতু ৫কল আরোহণ, 

সেতু-মুখে স্থৃথে নবীন আনন্দে 
কৌতুকে করি গমন। 

ছুই ধারে দোখ 
ভূষিত সুন্দর সেতু, 

বসস্ত-বামুতে স্ুস্তে স্তস্তে ভাহে 

+ উড়ে শ্বেত পীত কেতু 
গ্রথিত সুন্দর বন্ধনে বিবিধ 

সজ্জিত কেতনকুলে, 
ভ্তত-মাবঝে মাঝে 

মঞ্জরী সহিত দুলে । 

বহিছে মৃছুল 
পড়িছে শীতল ছায়া; 

মধুপ্রিয় পাখী বনিয়! পন্গবে 

কিরণে ঝাড়িছে কাযা) 

উঠে চারুবাম বায়ু আমোদিয়া 

ঢলিতে ঢলিতে যায়, 

ঢলে গ্রাণিগণ 
বায়ু-গন্ধে দ্িগ্চকায় 

. সেতুমুখে হেন যাই কতদূর 
পাই পরে মধ্যস্থান, 

খঘোঁর রৌদ্রতাপ সেথা খরতর 
' উত্তাপে আকুল প্রাণ। 

উত্তপ্ত:বালুক! প্রচণ্ড কিরণে 

করে দগ্ধ পদতল, 

শুঙ্ক ক তালু আকুল তৃষ্ণায় 
| প্রাণিগণ চাহে জল । 
নীচে ভয়ঙ্কর /বহে বেগবতী 

স্বোতস্বতী কোলাহলেঃ 

খন ঘ্বর্ণীপাঁক ভীষণ গর্জন 

তীব্রতর বেগে চলে । 

মাঝে মাঝে মাঝে ভূকম্পনে যেন 
সেতু করে উল টল, 

রঞ্জিত বসন 

নবীন পল্লব 

মৃদ্বল পবন 

মুগ্ধ নবরসে 

বহে মাঝে মাঝে 
ছুরস্ত ঝটি প্রবল । 

ৰ প্রানী কত এবে 
মুখে প্রকাশিত ভয়, 

অস্থির শরী : 
চলে কষ্টে সেতুময় । 

থা বে ঝড়ে উৎপীড়িত বন 
যতেক বিহঙ্গচয়, 

ছিন্ন ভন্ন দেহ বক্ষ শু পাখ। 
অস্থির শরীর হয়, ূ 

আকুল নয়ন চাহে চতুর্দিক্ 
চঞ্চুপুট ভয়ে জড়, 

ঘন তরুশাখা 
নখে নথে ধরে দড়) 

কত পড়ে তলে ভগ্ন শাখাসহ 

ভগ্ন পাখা, ভগ পদ, 

পড়ে পুনঃ কত হয়ে গত-জীব 

চঞ্চুবিদ্ধ করি ছদ, 
শত শত প্রানী এথা সেই ভাবে 

সেতু হৈতে পড়ে জলে, 

“সতৃ-কম্পে কেহ, কেহ পিপাসায় 
কহ ঝটিকার বলে। + 

প'ড়ে একবার না পারে উঠিতে 
বিষম তরঙ্গে ভাসে, 

কত জন হেন পুনঃ কত জন 

তলগামী হয় ব্রাসে। 

কদাঁচ কখন ভামিতে ভাসিতে 
কেহ আনি লভে কূল, 

কপালে যাদের ঘটে এ ঘটন 
দৈব সে তাহার মৃল। 

কতই পরাণী নিরথি চমকি 

ভাসিছে নদীর জলে, 
সেতুমুখস্থিত প্রাণিগণ সবে 

দেখে তাহে কুতৃহলে, 

কেহ ভাসে একা কেহ বা যুগল 

নদীর আবণ্তে ঘূরে 

ভাসে নদীময় .. প্রাণী স্ত্রী পুরুষ 
দুকৃল আক্ষেপে পৃরে। 

আমি কত জন তটের নিকট 
ক্ষণ বাড়াইছে হাত, 

ধন হুহক্কার 

অস্থির চরণ 

চঞ্চল নয়ন, 

শ্ন্য কলরব 
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বালি-মূঠি ধরি পুনঃ ঘুণিজলে 
ঘুরে পড়ে অকম্মাৎ। যষ্ট কণ্পনা ৷ 

ভাসে এইরূপে ... প্রাণী কত জন 
সেতু হতে পড়ি নীরে, 

চলে অন্ত প্রাণী সেতুর উপরে প্রণয়োদ্ভান-_-তাহাতে ভ্রমণ-- অপূর্বব তরু- 
দেখিতে দেখিতে ধীরে । পুষ্প-দর্শন--সতী-নিঝ র-- প্রণয়ের 

দোখরা। ছঃখেতে ভাবিতে ভাবিতে মূর্তি--তাহার সহিত সাক্ষাৎ 
আরে! কত দূর যাই, ও আলাপ। 

ছাড়ি মধ্যভাগ ক্রমশঃ আসিয়া যথা যবে খতু সরপ বসন্ত 
সেতুপ্রাস্ত শেষে পাই। প্রবেশে ধরনী-মাকে, 

এখানে নিরখি অতি মনোহর শোভে তরুলত! ধরি চাককেশ 
আবার শীতল ছায়৷ ; নবীন পঞ্পব সাজে, . 

পড়েছে সেতুতে, পরশি তখনি ঝরে ধীরে ধীরে পল্জ পুরাতন 
শীতল হইল কায়া। ছাড়িয়া বিটপী অঙ্গ. | 

পড়েছে ষে এত প্রাণী নদী-জলে চারু কিসলয় প্রকাশিত ধীরে 
তবু হেরি সেই স্থানে; পাইয়া মলয়-সঙ্গ ; ৃ 

লক্ষ লক্ষ জন চলেছে আনন্দে নব চারু মুগ্ধ কিসঙলয় ফত 
সদ। প্রফুলিত প্রাণে; হরিত-বরণ শাখা , 

চলে চিত্ত-নুখে সদাতৃপ্ত মন পুরিয়। সুন্দর মঞ্জরী মধুর 
অক্ষুণ্ন শান্ত হৃদয়, বিকাশে তরুর শাখা 

মধুমক্ষি সম সেবনে তাহারা সে বসম্তকালে যথ। অপরূপ 
করয়ে মধু সঞ্চয়। আনন্দ উথলে মনে, | 

কেন রে বিধাতা সবার ভাগ্যেতে হৃদয়ে অব্যক্ত স্থখের প্রবাহ. 
এ ফল নাহিক দিল! প্রকাশ্য নহে বচনে ; | 

কেন এত জনে বিমুখ হইয়া এখানে প্রবেশি তেমতি আনন 
বিপাক-শোতে ফেলিল। উপজে হৃদয়ময়, 

কেন বাযেহেন সেতুর নিশ্মাণ শীত স্িপ্ধ রস যেন সে এখানে 

রচিত এত কৌশলে ! বায়ুতে মিশ্রিত রয়; 
কেন এত প্রাণী উঠিয়া সেতুতে উদ্যান রচিত দেখি চারিদিক্ 

মগ্ন হয় পুনঃ জলে ! প্রকাশিত চারু ছবি, 
এইবূপে চিন্তা ধরি চিতে নানা ভ্বকে স্তবকে সাজিছে সুন্দর 

আশার সহিত যাই, বিবিধ শোভ। প্রসবি ; 

সেতু হয়ে পার প্রাণী শান্তি অতি মনোহর উদ্ভানে সে সব 

হাঁসিছে দেখিতে পাই। পার্থে পার্থ অবস্থিত, 
৯, অঙ্গে অঙে মিশি মধুচক্রে ষেন 

অপূর্ব বিস্তাস-রীতি; 
প্রবেশের মুখ পৃথক সকল 

তথাপি মিলিত সব; 

প্রতি উপবনে বব নবম্রাণ 

সদা হয় অল্লভবা। 



আশা কহে “বৎস, আমার কাননে 

স্থির শান্তি এই দেশ, 
ত্রমিলে এখানে কিছুকাল সুখে 

ভুলিবে পথের ক্লেশ। 

দেখ ভিন্ন ভিন্ন যত উপবন 

ভিন্ন ভিন্ন স্ষেহ-স্থান; 
সৌহার্দ, প্রণয় প্রভৃতি সে রস 

সদা ্িপ্ক করে প্রাণ। 

উচ্চ কোলাহল কটু তিক্ত স্বর 
ন1! পাবে শুনিতে এথা,, 

ধীরে ধীরে গতি, ধীর মিষ্ট ভাষ। 
এখানে প্রাণীর প্রথ|; 

সবে সত্যবাদী সবে সখ্যভাব, 

পরিহঙ্গ প্রাণে প্রাণে, 
এখানে প্রাণীর! দ্বেষ হিংসা ছল 

কেহ কতৃ নাহি জানে! 

এখানে নাহিক ষড়খতু-ভেদ 
| সমভাবে হৃর্যোদয়, 
, আমার কাননে জেহময় প্রাণী 

এই স্থানে তারা রয় ৷” 
এত কয়ে আশা প্রণয়-কাননে 

হাসিয়া করে গ্রবেশ, 
অতুল আনন্দে মাতিল হদয় 

হেরিয়া মধুর দেশ। 

লতা-গৃহ সেথ! হেরি চারি ধারে 
অপূর্বব কিরণময়, 

জমরাবতীতে 
তারকা-ভূষিত রয়। 

মৃত্তিক। পরশ 

নাহি হয় পদতলে; 
তরু হতে স্বতঃ চারু সুকুমার 

পুষ্প হতে বৃষ্টি ছলে । 
প্রতি গৃহদ্বারে স্থথে চক্রবাঁক্ 

চকোর ভ্রমণ করে। 

বায়ুর হিল্লোলে নিরবধি যেন 
সুধাধার। সেথা ঝরে। 

শোভে তরুরাজি সে প্রদেশময় 

»" ধরে অপরূপ ফুল, 
অপূর্ব প্রকৃতি অবনী-ভিতরে 

নাহিক তাঙার তুল; 

যেন দেবগৃহ 

পুজ্পমসস পথ, 

যেন বা আনন্দ 

যতক্ষণ থাকে শাখার উপরে 
শোভামাত্র দৃষ্টি তার, 

মধুর সৌরভ বহে সে কুন্ুম 

গাঁথিলে হৃদয়ে হার; 
আপনি গ্রথিত হয় সেকুমুম 

বৃস্তে বৃস্তে শত যুড়ে, 

কিন্ত পুনঃ আর নাহি যুগ্ম হয় 
বারেক যগ্যপি তুড়ে। 

প্রতিক্ষণে ধরে নব নব ভাব 
নবীন মাধুরী তায়) | 

নেহারি আনন্দে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে 
নৃতন পত্র ছড়ায়, 

প্রতিক্ষণে তাহে নবীন সৌরভে 
নবীন পরাগ উঠে, 

আঁসিলে নিকটে আপনা হইতে 

তরু ছড়ি হৃদে লুটে । 
কত তরু হেন নিরথি সেখানে 

শ্রেণীবদ্ধ দলে দলে, 
ভ্রমে স্থুথে কত 

নিয়ত তাহার তলে; 

করতল পাতি “রুতলে যায়, 
সেই মনোহর ফুল । 

পড়ে কত তায় পরাণী সকল 

আনন্দে হয় আকুল) 
পাঁতিয়। অঞ্চল দাড়ায় দু'জনে 

গিয়। কোন তরুমূলে, 
মুহূর্ত-ভিতরে পরিপূর্ণ তাহা 

হয় মনোমত ফুলে, 

প্রতি তরুতলে ভ্রমে ছুই প্রাণী 
তরু বুষটি করে ফুল, 

হেরিয়া তাদের 

আনন্দিত তরুমূল। 
যথা সে পবিভ্র কথের আশ্রমে 

হেরে শকুস্তলা-স্থ ; 

শাখা! নত করে পুষ্প ছড়াইল 

ফুল-তরু ফুল-মুখ; 
এইবূপ হেরি 

আসে এথা তরুতলে, 
তরু নত-শিরে করে আশীর্বাদ 

বরধি কম্মম-দজে । 

যুগল পরাণী 

প্রণয়ী যখন 
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সে ফুলের মাল পরিয়া গলায় 

প্রণয়-প্রফুল্প প্রাণ, 
হেরি কত প্রাণী ভ্রমিছে সেখানে 

লভিয়া কুম্থম-স্বাণ; 
চাপা-ফুল হেন বরণের শোভ! 

স্রন্দর নলিন অঁ।খি, 
চলে কত রাম৷ বন্পভের দেহে 

স্খে বাহুলতা রাখি? 

কোন সে যুবক চলে মনম্থথে 

বাধি ভুঙ্জ নিজপাশে, 
কোমল-কোরক 

অর্ধস্ফুট মৃদু হাসে; 
চলেছে সোহাগে কোন ব সুন্দরী 

ফুল-বিকসিত ছবি, 
লোহিত শ্বন্দর গণ্ডে প্রস্ফুটিত 

গুলাব রঞ্জিত রবি; 

আহা কোন রামা শ্মিতচারুমুখী 
প্রণয়ীর বাহুমূলে, 

চন্দ্রকর-মাথা সেফালিকা হেন 
চলেছে গুঠন খুলে ; 

তাহার বদনে ফুটিয়া! পড়েছে 

মধুর সৃ্থুল হাস? 

সহকার-তকোলে 
বসন্তে যেন প্রকাঁশ। 

চলেছে মৃগেন্দ জিনিয়া কটিতে 

কোন রামা মন-সুথে, 
পূর্ণ ফোলকল৷ যৌবনে প্রকাশ 

আড়ে হেরি প্রিয়মুখে 

প্রিয়-চারু-করে রাখি নিজ কর 
প্রফুল্ল উৎপল যেন, 

চলেছে চঞ্চল | পঙ্কজ-নয়ন 

আহা কত রাম! হেন) 

নীলপদ্ম যেন অ্রমে কত নারী 
মধুর মাধুরী ধরি, 

স্বথিনী মিল প্রিয়-অঙে অঙ্গে 
সুথে স্বমিলন করি। 

দেখি স্থানে স্থানে কৌতুক সেখানে 
কত উৎস মনোহর, 

চুধার সঙ্কাশ সলেল ছড়ায়ে 

পড়িছে সহন্ন ঝর; 

সদৃশ তরুণী 

সরস মঞ্জর্ধ 

পড়িছে নি'র মরি রে তেমতি 
চারিদিকে ধীরে ধীরে, 

পুরাণে লিখন জাহবী যেমন 
জটায় শিবের শিরে। 

কোথা সে ভূতলে ভূপতি-ভবনে 
শ্বেত-শিলা-বিরচিত, 

ক্রীড়ী-উৎস নব মহ্যী-মোহন 
মাঁণিক্য-ন্বর্ণ-মগ্ডত | 

উঠিছে নিঝর সে কাননময় 
নিত্য ক্ষিতিতল ফুটে) 

শত-ধারা হয়ে ভালঙ্গয় ভাঙ্গিয়া 
পুদ্প যেন পড়ে ফুটে । 

নীল কৃষ্ণ শ্বেত আদি বর্ণ বত 
নিন্দিত করে শোভা য়, 

প্রতি ধারা-অঙ্গে কত রঙ্গে তাছে 
অপূর্ব্ব বর্ণ ছড়ায়। 

ঝরিছে নিঝরি ধারা হেন কত 

প্রণয়-অঞ্চল অঙ্গে, | 
দেখিলে নয়ন ফিরাতে না চায়... 

নেহারে ভুলিয়া রজে। 

ফুটে কত ফুল ঘেরি উৎস সৰ 
অমর-নন্দন-ভাঁতি; 

নন্দনে তেমন বুবি বা স্বন্দন্স 

নাহি পুষ্প হেন জাতি। | 
অতুল সৌন্দর্য্য সে সব কুম্থমে 

নাহি কতূ বৃদ্ধি হাস; 

নিরবধি শোভা ফুটে সমভাবে 
নিরবধি ছুটে বাস। 

অতি শৃন্ঠ-গামী চকোর প্রভৃতি 
্ব্গায় বিহঙ্গ যত, 

মু কলম্বরে ধারা ধারে ধারে 

সুথে ভ্রমে অবিরত | 

হেরি কত প্রাণী আসি উৎসপাশে 
ধারাজলে করে নান) 

নিমেষ-ভিতরে নির্মল শরীর 
ধরে সুধাসম ভ্রাণ। 

হেরি কত পুনঃ পরানী বিস্ময়ে 
পরশনে সেই বারি, 

পাষাণ হুইয়। হারায় সংবিৎ 
চলিতে টিস্তিতে নারি 



৯৩৬ হেমচজের গ্রস্থাবলা । 

ক যে পুরুষ হেরি ছেন ভাব 
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কত যে রমনী পাষাণ-সৃরতি 
চচক্ষুজলে সদ! ভাসে। 

চিন্তিয়া না পাই 
আশারে জিজ।সা করি, 

কেন সে প্রানীর সলিল-পরশে 

থাকে হেন ভাব ধরি? 

হাঁসি কহে আশা “গুন রে বালক, 
অতি শুচি অই জল, 

পবিজ্র মানস পাপী ষেই জন 
পরশি হয় শীতল। 

অপবিভ্র-দেহ অপবিভ্র-প্রাণ 

যে ইহা পরশ করে, 
তখনি সে জন সলিল-মাহাত্যযে 

পাষাণ-মরতি ধরে। 
কাদে চিরকাল এই ভাবে সদা 

চলৎশকতিহীন , 
সভী-র নীমে এ সব নিঝর 

স্থপবি্র বারি অতি 2 

পরশে যে নারী সলিল ইহার 
লে ষশঃ নাম সতী, 

পুরুষ যে জন করে ইথে মান 
জিতেন্দ্রিয় নাম তার, 

কঠোর সাধন! প্রণয়ে যাহার 

পবিত্র নিশ্মল মন, 

পর-চিন্তা চিন্তা জনমে ষে প্রাণী 

করে নাই কোন ক্ষণ, 
সেই লারী নর পরশে এ বারি 

অন্টে ন ছু'ইতে পারে, 
অন্কে যে পরশে অপবিজ্র মনে 

অই দশ! ঘটে তারে ।” 

নিরথি নিঝ'র নিকটে সে সব 

ক্রমে প্রাণী একজন, 

মধুময় হাসি মধুর মাধুরী 
অঙ্গেতে করে ধারণ, 

অতি ম্থললিত আকুতি তাহার 
দেহকাস্তি নিরুপম, 

মুখে দিব্য ছটা 
মু হাস সুধাসম, 

অধরে সতত 

কারণ তাহার 

গলে প্রন্ফ,টিত প্রীতিকর দাম 
গ্রথিত অপূর্ব ফুলে , 

স্বতঃ নিনাদিত মধুর বাদিত্র 
লম্িত বাছুর মুলে 

স্থুথে করি গান ভ্রমে ঝরে বরে 
সরল সুমিষ্ট ভাষে ; 

বিমল ধদনে নিরমল জ্যোতি 

হূর্ধ্-আভা পরকাশে , 
নিঝর-বিলাসী প্রাণিগণ তারে 

কত সমাদর করে 

বসায়ে নিকটে আনন্দে বিহ্বল 
শুনে গীত প্রেমভরে । 

হেবি কতক্ষণ জিজ্ঞাসি আশারে 
কেবা সে অপূর্ব জন, 

তুষি এ সবারে নির্ঝরে নিঝরে 
এরূপে করে ভ্রমণ? 

আঁশা কহে হাসি “এই সে পরাণী 
দেখিতে হেন সুঠাম, 

প্রণয়-কাননে চিরদিন বাস, 

সন্তোষ ইহার নাম ।” 
সে যুবা-প্রসঙ্গে করি আলাপন 

আশার সহ উল্লাসে, 

চলিতে চলিতে আসি কিছু দূর 

এক লতাগুহ-পাশে , 

হেরি তার মাঝে প্রাণী একজন 

অন্ত জন-পাশে বসি, 
মেঘের আডালে 

পুর্ণ কলা চারু-শশী ! 

বসি তার কাছে 

চাহিয়া বদন তাঁর, 
কতই শুশ্রাষ! কতই ফতন 

করে হেরি অনিবার। 

নির্বাণ-উন্মুথ প্রদীপ যেমন 

ক্ষণে সিগ্ধ ক্ষণে জলে, 
প্রাণী সেই জন বিকাশে তেমনি 

কিরণ মুখমণ্ডলে। 

নাহি অন্ত আঁশ! নাহি অন্ত তৃষ! 
কেবল ব্দনে চাঁয়, 

সুর্যয-জংস্ত-রেখা পড়ে যর্দি তাহে 
কেশজাঁলে ঢাঁকে তায়। 

উদয় যেমন 

সতৃষ্ণ নয়ন 



নিম্পন্দ শরীর যেন সে অসাড় 
হৃদয় হট ডগ প্রাণ, 

আসির়] যেমন নিবিড় হইয়া 
নয়নে পেয়েছে স্থাশ। 

প্রাণী অন্ত জন 
দেখাইছে বিভীষিকা, 

কত ষে প্রকারে নিমেষে নিমেষে 

বর্ণনে অসাধ্য লিখা; 
কখন বৰ! বেগে কে চাপি কর 

করিছে নিশ্বাস রোধ; 
কখন বা নখে ছি'ড়ি ওষ্ঠাধর 

উঠিছে করিয়া ক্রোধ; 
কখন মাটীতে ভাঙ্গিছে ললাট 

রুধির করিছে পাত, 
কতু সর্বব-অঙে ধূলি হুড়াইয়। 

বক্ষে করে করাধাত 

কখন গঞ্জন করিছে বিকট 
দস্তে দস্তে ঘরষণ, 

কখন পড়িছে ধরাতল-পরে 
সংজ্ঞাহীন বিচেতন 

প্রাণী অন্ভজন নিকটে যে তার 
কতই ষতনে, হায়, 

সেবিছে তাহায় করিছে শুশ্রষা 
ঘুচাইতে সে মৃষ্ছায়। 

কভু ধীরে ধীরে করশাখ। খুলে 
মাঙ্ডিছে হদরদেশ 

কতু করতল কু পদতালু 

কু ঘর্ষে ধীরে কেশ। 

কৰন তুলিছে হৃদয়-উপরে 
অবলন্ন বান্ছলতা, 

কতু স্মেহপূর্ণ বলিছে শ্রবণে 
পীযুষ-পুরিত কথা; 

কথন আনিয়া বারি স্থশীতল 
বদনে করে সিঞ্চন, 

কখন ভুলিয়! 
নাসাগ্রে করে ধারণ; 

আবার কখন চেতন পাইয়া 

হয় সে উন্মাদপ্রীয়; 

বীণাবাগ্য করি 

দ্দিঞ্জ করে পুনঃ তায়। 

মলিন-বদন 

মৃছল সুগন্ধ 

মধুর মধুর 

হেরে সে প্রামীরে 

সুখে নিরস্ুর 

॥ রন টা ৮০1 চু ॥:৪% সঃ 
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দেখেছি অনেক প্রশয়ী পাদ 
হেরে পরস্পর মুখ, 2 

নয়ন-হিল্লোলে ভাসি এ উচ্থা 

পিয়ে নুধাসম সুখ, রে 
বসি নিরজনে করে আলাপন 

মধুর স্বর মুখে, 

প্রেমানন্দে ভোর হইস্বা তু-জনে 
হেরে নিরস্তর স্ুথে; 

কপোতী যেখন কপোতের মুখে 
যুখ দিয়ে সুখে চায়, 

মুছু কল ধ্বনি মধুর কৃজন 

কুহরে ধন গলায় 
দেখে পরম্পরে দেহে মননুথে 

লভিয়া প্রপয়-স্রাণ 
আনন্দ-পুলকে পুলকিত তরঙ্গ 

স্ুথে পুলকিত প্রাণ,-- 

দেখেছি অনেক সেইরূপ ভাব 
প্রণয়-প্রকাশ হায়! ৰ 

প্রেমের অনলে 

বদন বহ্ছির প্রায়) 
কিন্ত কভু হেন বিশুদ্ধ প্রপয়। 

নিশ্মল ন্লেহের ক্ষীর, | 
নাহি. দেখি চক্ষে 

প্র/াঢ হেন গভীর। 

কতই উৎসুক অস্তরে খন 

হেি সে প্রাপি-বদন, 

নিরখে যেমন 
চ1/তক উৎস্থক-মন; 

অথবা যেমন ধনাঢ্া-আগারে 

দুঃখ হেরে ধনরাশি, 
নিরখি তেমতি 

আন্ন-বাম্পেতে ভাসি। 

পাইয়া স্থযোগ গিয়া! কাছে তার 
বিনয়ে জিজ্ঞাস। কর ; 

কিক্ধপে এরূপে থাকে সে যেখানে 
একধ্যান চিত্তে ধরি, 

প্রণয়ী জনের 

আানব-শরীর 

নব-জলধর 



কি হুখে উন্মাদে লয়ে কয়ে খেলা 
সহে নিত্য এত কেশ, 

-কেন সে মগুপে জাগ্রত সতত 

থাকিতে এতেক দেশ। 
সংবদ্ধ বীণাতে পড়িলে যেমন 

ূ সহসা কাহার কর, 
আপনা হইতে উঠে ৫স বাঁজিয়া 

নিঃসারি মধুর স্বর?) 
সেইরূপ ভাব কহে সেই জন 

জ্যোতস্া যেন মুখে ফুটে, 
কি স্থুখ-সম্ভোগ করে সে সতত 

কি আনন্দ প্রাণে উঠে; 
কহে সে “কেমনে বুঝাব তোমায় 

বিবা যে আনন্দে থাকি, 

এ লতা-মগ্ডপে বসিয়। ইহারে 
কেন এ যতনে রাখি; 

প্রণয়ী যে নয় কেমনে বুঝিবে 
| প্রণয়ের কিবা প্রথা, 
মরু কি জানিবে ন্োতোধার। কিব। 
, মধুময় তরুলতা ৷ 

“সি এইখানে ছ্যুলোক ভুবন, 
ৃ বৈকৃ্ঠ দেখিতে পাই; 
. জলনিধি মেঘ বায়ু ব্যোম ধরা 
ৃ সকলি ভুলিয়া যাই! 
ভাবি যেন মনে আসি স্ুরবালা, 

আনিয়। স্বর্গের রথ, 
থেবিয়! আমারে লইয়া! বিমানে 

চলে বহি শৃন্যপথ, | 
প্রবেশি থরগে নিরথি সেখানে 

নন্দন-বন্র ফুল, 
গুনি বেদধবনি হেরি মনস্ুথে 

মন্দাকিনী-নদীকৃল ) 
দেববুন্দ সেথা দেখায় আমারে 

আনন্দে অমরালয়; 

তারা, শশধর অমুত-ভাগার 

স্থর-হথ সমুদয়! 
কেমনে বুঝাৰ সেজ্খ তোমারে 

বাণীতে বর্ণিব কিবা 
দিবাকার-জ্বোতিঃ জোতি যে কিরূপ 

তাহ সে প্রকাশে দিবা । 

পরশে যেখন 

যখন গৃহের ছাদ; 
প্রথমে প্রকাশ 

শেষে অনলের হদ।” 
বলিতে বলিতে সেইরূপ তার 

বদন পুরে ছটায়, 
নেত্রে বাম্পধূম নিমেষে শরার 

. প্রদীপ্ত কহ্ছির প্রায় । 
পরে পুনরাক় সেই প্রাণী-পাঁশে 

এক চিস্তা এক ধ্যান, 
ধরিয়া আবার প্রাণী সেই জন 

পুনঃ কলা অধিষ্ঠান। 

নিদাঘ-তাপিত বিহগ যেমন 
পাইলে বরষা-জল, 

স্ুথে ধৌত করে 'আর্্র- পক্ষ-কেদ, 

আানে হয় স্ুশীতল ) 

শুনে বাণী তাঁর তেমতি শীতল 
পরাণ হইল মম, 

হেরি বার বার ফিরে ফিরে চাহি 
সেই মুখ সুধা সম, 

অতৃপ্প-নয়নে হেরি কতবার, 

ভাবি কত মনে মনে-- 

ভাবি নিরমল মাধুরী তেমন 

বুঝি নাই ব্রিতৃবনে 

বিন্ময় ভাবিয়। চাহি আশামুখ, 
আশ] বুঝি অভিলাষ, 

কহিলা তখন আনন্দে হাসিয়। 
বদনে মধুর ভাষ ; 

«এই যে পরাণী এ কাননে মম 
হেন সখা নিরমল, 

প্রণয় নামেতে ভুবন-বিখ্যাত 
নিত্য সেবে ভূমগ্ডল।” 

শুনি আশা-বাণী রোমাঞ্চ শরীর 
আকুল হইয়। চাই রঃ 

প্রাণের হুতাশে প্রণর় ভাবিয়া 
বিধিরে স্মরিয়া যাই। 

ধুম অন্ন 



সপ্তম কণ্পনা । 

চি 

ন্ষেহ-উপবন-_মাতনেহ-_সাম্তবনা-মন্দির-_ 
দ্বারদেশে ভ্রানস্তির-সহিত সাক্ষাৎ। 

আশার আশ্বাসে চলিন্থ পশ্চাতে 
প্রণয়-অঞ্চল-মাকে; 

আসি কিছু দূর দিব্য বাপী এক 
সম্মুখে হেরি বিরাজে। 

মনোহর বাপী গভীর সুন্দর 
থই থই করে জল, 

স্থির শান্ত নীর স্থগন্ধি রচির 
অতি স্বচ্ছ নিরমল। 

ঈাড়াইলে তীরে অপূর্ব্ব সৌরভ 
পরাণ করে শীতল ; 

হেন ত্রাস্তি হয় মনে নাহি মানে 
আছি ষেন ধরাঁতল ; 

সলিল তেমন কভু ক্ষিতিতলে 
চক্ষে না দেখিতে আসে, 

সুধা দেখি নাই জানিয়াছি স্থধু 
থষির বাক্য-আভাষে; 

নাঁজানি সেবারি স্থধা কি না সেই 
আশাবনে পরকাশ, 

এমন নির্মল এমন স্থুরভি 
এমন সুচারু ভাস। 

বাপী-চারি-ধতরে প্রাণী লক্ষ লক্ষ 
দাড়ায়ে গাঢ় ভক্তি, 

করে নিরীক্ষণ নির্মল সলিল 
সতত প্রসন্ন-মতি । 

ঈাড়াঁয়ে তটেতে হাতে হেম-পাত্র 
অপরূপ এক নারী; 

আসে যত প্রাণী সতত সকলে 
বিতরণ করে বারি; 

কিবা মূর্তি তার কি মাধুরী মুখে 
কিবা দে অধরে হাস 

বিধাত। যেমন জগতের সুখ 
একত্র টকল' প্রকাশ ! 

হ্থম-পরাগে করিয়া গঠন 
অস্ত লেপন করি, 

বিধি ষেন সেই নিরুপম দে 
গঠিলা হৃদয়ে ধরি) 

সদা ঝারিদান 
, করেন স্ুবর্ণ-পাত্রে টা | 

কোঁটি কোটি জীব আসে অনুক্ষণ 
স্বতৃপ্ত পরশ মাত্রে। 

পিপাসা-আতুর চাহি আশা-মৃখ 
[কতই আনন্দ মনে) 

আশা কহে “বৎস মাতৃন্সেহ-ভূষি 
ইহাই আমার বনে। 

হেন পুণ্য-ভূমি পাব না দেখিতে 
খু'জিলে অবনীতল, 

নেহার সন্ভুথে 

কিবা স্থমধুর জল। 
ব্রশ্মাণ্ডের জীব নিত্য করে পান: 

ক্ষণমাত্র নহে ক্ষয়) 

আছে সমভাবে 

এইরূপে পূর্ণপয়। 
এই দিব্য বাপী এ কানন-সার 

মাতার ম্মেহের হুদ) 
সুধা হৈতে মিষ্ট সলিল ইহার 

বিনাঁশে জর্ববিপদ্ ; 
কেহ কোন কালে এ স্ধা-সলিলে 

বঞ্চিত নহে অগ্যাপি, পু 
চিরকাল ইহা আছে এইরূপ 

অগাধ অক্ষয় বাপী; 
অই যে দেখিছ মাধুরীর রাশি 

নাবীক্ধপ নিরুপমা পু 

দেবীমৃর্তি ধরি জননীর ন্রেহ 
প্রকাশে হের সুষম! ; 

প্রকাশি এখানে বিতরে সলিল 
রাখিতে প্রাণীর কূল ) 

জগত-ভিতরে এই সুধানীর 
এ মুর্তি নিত্য, অতুল !” 

হেরি কতক্ষণ হেরি প্রাণ ভরি 
কতবার ফিরে চাই! 

কত যে আনন্দ উথলে হৃদয়ে 
অবধি ভাহাঁর নাই। 

ধ্যান ধরি হেরি হেরি চক্ষু মেলি 
ভুলি যেন ভূমগ্ডল; 

সদা হাস্তময়ী 

হদ-পরিপূর্ণ 

চারিযুগ ইা 



, বীকিয়া পড়েছে 

 সবিয়া সরিয়া 

_ সেই ইন্ধন 

পু হাসি নাহি ধরে 

১: সিল কা 

কোন শিশু ধেয়ে 

'হাঁতে যেন;পাই 

চাহিয়া আবার 

£ হাত বাড়াইয়া 

আবার ফুটিয়া 

হাসিছে নয়ন 

হ্মজ্জের প্রন্থাবলী |: 

হেরি বত বার 
পবিত্র ত্রিদশস্থল। 

হেরি বাপী-তটে 
চারু ইন্দ্রধনু উঠে, 

ধরণী-শরীরে 
শিশুগণ ধায় ছুটে) 

ধরি ধরি করি 
ইন্দ্রধন্ু ধার আগে, 

নানা বর্ণ আভা 
পকাশিয়। পুরোভাগে ; 

থরেছে ভাবিয়া, কেহ বা খুলিয়া 
নিজ করতলে চায়, 

আছে সেইখানে 

দুরেতে দেখিতে পায়। 
মধুর অধরে 

ধায় শিশুগণ 

লুটাইয়া পড়ে ভূমে, 
উঠিয়। আবার 

ধরিতে ধাইছে ধূমে । 

ধরে ধন্থ-অঙ্গ 
অমনি মিলায়ে যায়; 

নৃতন নৃতন 
নয়ন-পথে বেড়ায়; 

থেলে শিশুগণ মনের হরষে 

সে বাঁগী্তীরেতে সুখে, 
তরুণ তপন সুন্দর কিরণ 

ভাতিয়া পড়েছে মুখে; 

হাসিছে অধর 
বদনে ফুটিছে আলো, 

নাজানি তেমন অমরাবতীতে 
আছে কি কারণ ভালো । 

হেরে সে আনন্দ রোমঞ্চ শরীর 
কত চিস্তা করি মনে, 

ভাবি বুঝি হেন নিরমল সুথ 
নাহি ভূঞ্জে কোন জনে; 

ভাবি বুঝি ব্যাস বাল্ীকি তাপস 
* করেছিল দরশন, 

মত্ত্যেস্বর্গপুরী ভূবন অতুল 
আশার ন্েহ-কানন; 

তাঁই সে গোকুলে তপন্বী আশ্রমে 

ছড়ায়ে আনন্দরস, 

গালিয় মধুর স্থুললিত হেন 
জননী-ন্মেহের যশ; | 

ভাবি মর্ত্যধামে থাকিতে এ পুরে 
আবার কি হেতু লোক. 

যাইতে কামন। করে স্ব্গপুরী 
ছাড়িয়া মরত-লোক ? | 

ভুলিয়! সে ভ্রমে ভাঁবিতে ভাবিতে 

মৃত্যুূপ পুনঃ স্মরি; 
কাতর অন্তরে উৎসুক হইয়া 

ু 

আশারে জিজ্ঞান। করি-- 

«এই ভাবে নিত্য এ শোভা প্রকাশ 
থাকে কি তোমার বনে? 

এ আনন্দ-ধার! নাহি কি শুকায় 

মৃত্যুশিথা-পরশনে ? 
ধরাতে সে জানি বিধির ছলনে 

বুথা সে শৈশব নিধি ! 
কৈশোরে গাখিয়া মৃত্যু-ফণী শিরে 

মানবে বঞ্চিল বিধি ! 
এ কাননে পুন আছে কি সে কীট 

দারুণ করাল কাল, 

আঁশারও কাননে এ স্বর্গ-পুত্তলি 
পথে কি আছে জঞ্জাল?” 

গুনি কহে আশ! “কখন এখানে 
পড়ে সে কালের ছায়া, 

কিন্ত সে ক্ষণিক, নিবাঁরি তাহাঁকে 
নিমিষে প্রকাঁশি মায়া। 

অশেষ কৌশলে করেছি নিশ্বাণ 
দিব্য অট্টালিকা ফুলে? 

শোকতণ্ত প্রাণী প্রবেশে ষে তায় 
তখনি সকল ভুলে! 

প্রবেশি তাহাতে পায় শিরখিতে 

যে যাহা হয়েছে হার! -- 

প্রণয়ী প্রেমিক, দারা, সুত, ভ্রাতা 
হেন সে প্রাসাদ-ধারা ; 

চল দেখাইব” বলি চলে আশা 
যাই পাছে কুতৃহলে ; 

আসি কিছু পথ হেরি. অষ্টালিকা 
শোভিছে গগন-ভালে ) 

কি দিব তুলনা ? তুলন। তাঁহার 
নাহি এক ধরার মাঝে! 



জাশাকানন । 

ভূলোকে অতুল রাজ-অটালিকা 
_ সেহ হারি মানে লাজে ! 

পরীর আলয় স্বপনে দেখিয়া 
বুঝি কোন শিল্পকর, 

রচিল। সে তাজ, করিয়া সুন্দর 
মানবের মনোহর ; 

গুভ্র চন্ট্র-করে শিলা! ধৌত করি 
রাখিয়াছে যেন গাখি। 

চুণি পাল্লা মণি হীরক প্রবাল 
তাহাতে সুন্দর পাঁতি; 

লতায় লতায় শোভে ভিত্তিকার 
কতই হীরার ফুল; 

মণি পদ্মরাঁগ মশি মরকত 
সৌন্দর্য শোভা অতুল; 

নীল কৃষ্ণ পীত লোহিত বরৎ 
মাঁণিকের কিবা! ছটা ; 

মাঁণিকের লতা মাণিকের পাতা 
মাঁণিকের তরুজট1; 

চামেলি, পঙ্ক জ, কামিনী, বকুল 
কত সে কুম্থম তায় 

রতনে খচিত রতনে জড়িত 
ভিত্তি-অঙ্গে শোভা পায়, 

কিবা মনোহর গোলাপের ঝাড় 
সুন্দর পদের শ্রেণী, 

খুদির় পাষাণে করেছে কোমল 
যেন নবনীতে ফেণি; 

দেখিলে আলম পাষাণ বলিয়া 
নাহি হয় অনুমান ; 

ভ্রমে ভুলে আখি উপজে প্রমাদ 
পু্পতন্থ হয় জ্ঞান! 

ভিতরে প্রবেশি শিলা-অঙ্গে প্রাসাদ 
আহ] কিবা, মনোহর 3 

যেন সে পুর্ণিমা- চাদের জোত্ন্বা 
হরে তাহে নিরস্তর ; 

এ হেন সুন্দর অদ্রালিকা তাজ 
তুলনাতে সেহ ছার। 

নিরথি আমিয়। অষ্টাপিকা তাজ 
হেরে হই চমৎকার । 

কত কাচথণ্ড স্থানে স্থানে মরি 
জলিছে প্রাসাদ-গায় ) 

শু 
যেন মনোহর সহম্র মুকুর 

প্রদীপ্ত আছে প্রভায়। 
হরি কত প্রানী প্রবেশিছে তায় 

মান-মুখ মৃদ্থগতি, 
চিন্তা-সমাকুল 

শরীরে নাহি শকতি। 
কতই যতনে ধরেছে হৃদয়ে 

স্থগন্ধি কাষ্টের পুট, 
মুখে মৃদু রখ করিছে নিয়ত 

হৃমধুর অর্থ-স্ক্ট। ী 
খুলিয়া খুলিয়া পুট হৈতে তুলি 

দ্রব্য করি বিনির্গত, 
রাখি বক্ষোপরে ধীরে লয় সরা 

আদরে ষতনে কত; 
কথন বা হুঃথে করিছে চুম্বন 

সে পুট ব্বদয়ে রাখি, 
কখন মস্তকে করিছে ধারণ 

মনস্তাপে মুদি আখি । 
এরুপে আলয়ে করিয়া প্রবেশ 

ভ্রমে তাহে কতক্ষণ; 
শেষে ধারে ধীরে আনি ভিত্তি-পাশে 

ঈষৎ তুলে বদন, 

পড়ে কাচ-অঙে 
অমনি মধুর হাস, 

অধর ওষ্ঠেতে 
ক্ষণে হয় পরকাশ। . 

তখনি 1বব্ূপ হয় পুর্বভাব 
ভূলে যত পূর্বকথা ; 

হাসিতে হাসিতে প্রফুল্ল অস্তরে 

গৃহে ফিরে নব-প্রথা , 
অট্টালিকা-দ্বারে আশা সহচরী 

'ভ্রাস্তি-হাতে দেয় তুলে, 

বদন নয়ন 

যেমন নয়ন 

বদন নয়ন 

কোটা নব নব হেরিতে হেরিতে 
পূর্বভাব সবে ভূলে । 

কত প্রাণী হেন হেরি কাচথণ্ড 
ফিরে সে আলয় ছাড়ি; 

সহাস্ত-বদনে কেশ, বেশ, অঙ্গ 
চলে নানাবধপে ঝাড়ি। 

আশার কুহকে চম্কিত মন 
বসি সে সোপানপর ঃ 
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মাদেশে তাহার উঠি পুনর্ববার, 
ধীরে হই অগ্রসর । 

অষ্টম কপ্পনা। 

ব্রহ্মবন্দনা ও সরন্বতী-গ্চন]। 
ব্রহ্মাণ্ড-ভূবন ত্জন যাহার 

প্রাণী বিরচিত ধার, 
যেজন হইতে 

যিনি জীবমুলাধার; 
গবন, আকাশ 

ক্যোতিফ নক্ষত্রদল, 
জীমৃত, জলধি, পর্বত, অরণ্য 

তটিনী, ধরিত্রী, জল, 
, নিনাদ, বিদ্যা, অনল, উত্তাপ, 

হিম, রৌদ্র, বাষ্প, বাস, 
, পু্প বিহজম, ফল-বুক্ষলতা- 

লাবণ্য আস্বাদ, শ্বাস, 

বাক্য, স্পর্শ, ত্রাণ, 

স্থৃতি চিন্তা সুখকর, 

হজন যাহার, প্রেম, ভক্তি, আশা! 
পালন পৃথিবীপর ; 

জগত-ভূষণ মানব-শরীর 
মানব-ভূষণ মন, 

হাজিলা যে জন নমি আমি সেই 
দেব নিত্য সনাতন । 

করেছি প্রবেশ দুর্গম কাস্তারে 
হুরাশা-বামন হয়ে, 

ধরিতে শশাঙ্ক ধরাতে থাকিয়! 
শিশুর উৎসাহ লয়ে; 

দুরস্ত বাসনা আশার কাননে 

ভ্রমিব পৃথিবীময় ; 
কর কপাদান কপানিধি প্রভু, 

প্হর ভ্রান্তি, হর ভয়! 
পথের সম্বল নাহি কিছু মম 

অবলম্ব সুধু আশা, 

জগৎ পাঁবন 

রবি শশধর 

শ্রবণ, দশন 

জ্ঞান চিস্তাহীন বোঁধ-বিদ্যাহীন 
অঙ্গহীন খর্ব ভাষা 

যশঃ-তৃষাতুর, ক্ষিপ্ত অভিলাষ 

পীড়িত করে হৃদয়, 
তব শক্তি বিন! 

বাগ পূর্ণ কতু নয়। 
কর দয়াময় জয়াবিন্দু দান 

আমি ভ্রান্ত মুঢ়মতি, 
জ্ঞানী পরমেশ আদি মধ্য শেষ 

অঠিন্ত্য চরণে নতি; | 
তুমিও গো দয়া কর মা ভারতি 

দেও মনোমত ফুল, 

সাজাই কানন বাসন। যেরূপ 

তৃষিতে বান্ধবকুল ; 
খোঁল মা বারেক তোমার উদ্যান 

প্রবেশ করিব তায়, 

তুলিয়া আনিব 
গাথিতে নব-মালায় ; 

নাহি সে স্বর্ণ রজতের কুঁজি 
অদৃষ্টে আমার ঠাই, 

বিনে সাহাষ্য জননী তোমার 
কাননে কেমনে যাই। 

কত চিত্র মাতঃ! দেখ চিত্ত-পটে 
বাসনা অক্ষরে আঁকি; 

বাণীর অভাবে না পারি আঁকিতে 
অন্তরে লুকাইয়ে রাখি ! 

পূর্ণ কর মাতঃ! মূঢ়ের বাসন৷ 
কর রসনাতে বাণী, 

বর্ণে যেন পাই শত অংশ তার 
যে চিন্্র মানসে মানি, 

মানবের হাদি আঁকি চিত্পটে 

রচিব আশার বন! 

জননি তোমার করুণ! বিহনে 
কোথা পাব কিবা ধন? 

দেও গুটিকত 

কু্ুম তোমার তুলে, 
পূরাইব বাসনা, আশার কানন 

সাজাই তোমার ফলে! 

সর্বশক্তি ময় 

গুটিকত ফুল 

মানস-রঞ্জন 



আশাকানন। 

নবম কম্পনা। 
সি 

বিবেকের সহিত সাক্ষাৎ--আশার অস্ত- 
দান-_বিবেকের অনুবস্তাঁ হইয়া! কান- 
নের প্রান্তভাগ দর্শন ॥ শোকারণা-_ 
তাহাতে প্রবেশ ও ভ্রমণ শোকের 

ুত্তি দর্শন ও তাহার পরিচয়। 

আশার পশ্চাতে প্রাসাদ হইতে 
আসিয়! কিঞিৎ দূর, 

জিজ্ঞাসি তাহারে «কোন্ পথে এলে 
ত্রামব তাহার পুর? 

জিজ্ঞাসি কাননে সকলি কি হেন 
সকলি সৌন্দরয্যময় ? 

কোন স্থানে কিছু সে কানন-মাঝে 

কলঙ্ক অস্কিত নয়?” 

শুনি হাসি অ'শা অতি সুমধুর 
কঠিল আমার কানে, 

“পাইবে দেখিতে স্ুলিবে যাঁহাঁতে 
উতলা ন। হও প্রাণে: 

চল এই পথে” হেন কালে হেরি 
জ্যোতিশ্ময় খষি-বেশ, 

তেজঃপুঞ্জ ধর, অমল বদন 
শ্বেত শ্শ্র শ্বেত কেশ রর 

প্রাণী একজন আদি উপনীত 
শিরেতে কিরণ-ছটা, 

ছায়।-শৃন্ত দেহ, দেবের সদৃশ 
অঙ্গেতে সৌরভ-ছটা; 

কহিলা আমার “কুহকে ভুলিয়। 
কোথা, বস, কর গতি? 

দেখিছ যে অই আশা মায়াবিনী 

বড়ই কুটিলমতি। 
করে! না প্রত্যয় উহার বচনে 

ভূলে না উহার ছলে, 
হেন প্রবঞ্চক দেখিতে পাবে না 

কদাপি অবনীতলে । 
ছিল সত্য আগে অমর-আলয়ে 

সদ! সত্যপ্রিয় অতি, 

১৬ 

মিথ্য। প্রবঞ্চনা, ন জানিত কু 
সরল সুন্দর গতি ! 

বলিত যাহারে 
ফলিত বচন তথা, 

বিলোক-ভুবনে আছিল নুথ্যাতি 
মিথ্যা না হইত কথা। 

ছিল বহু দিন সুখে ত্বগধামে 
ক্রমে ঠদ ববিডম্বনা__ ও 

স্বর্গ লইল হরি 
অমরে করি ছলনা । 

ইন্দ্রা্দি দেবতা! দন্ুজ-দৌরাক্যো 
ত্বর্গপুরী পরিহরি, 

ধরি ছগ্মবেশ করিল ভ্রমণ 
আসিয়া পৃথিবীপরি ; 

পার্পরবশ আশা না আইসে 
অমরাবতীতে থাকে) 

দানব-রাজত্ব- সময়ে স্বর্গেতে 
ত্ব্গের দুয়ার রাখে) 

সেই পাপে ইন্দ্র দিলা অভিশাপ; 
গতি হবে ধরাতলে, 

মানব-নিবাঁসে হইবে থাকিতে 

চিরদিন ভূমণ্ডলে। 
তদবধি ছুঃখে ভ্রমে কুহকিনী, 

ঘুরিয়। পৃথিবীময়, 
কহে যত বাণী 

সকলি অলীক হয়, 

চিরকাল হেন ত্রমে এ কাননে 
ভুলায়ে মানব যত, 

নাঁহিক বিরাম ভ্রমে দিন দিন 
শঠতা করি সতত । | 

নিরখি তোমারে সুকুমার অতি 
সরল নিশ্মল মন, 

পড়িল! বিপাকে উহার সংহতি 
এখানে করি গমন ; ্ 

করিয়া গোপন রেখেছে তোমারে 

এ কানন গৃট স্থল) 
এস পঙ্গে মম আমি চেতাইৰ 

দেখাইব সে সকল।* 
শ্রবণে কৌতুকী 

আশার উদ্দেশে চাই, 

বখন যেরূপ 

দানব ছুরস্ত 

সকলি নিক্ষল 

খষির বচন 
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হেরি চারিদিক কোন দ্দিকে তারে 
নিরখিতে নাহি পাই। 

খষি কহে «বস, পাবে না দেখিতে 
এখানে তাহারে আর, 

আমার নিকটে থাকে না সুস্থির 
এমনি প্ররূতি তার; 

, দেখিয়া আমারে নিকটে তোমার 

"4.  আ্তৃশ্ হইয়া ছলে, 
গেল ভূলাইতে অন্য কোন জনে 

আনিতে কাননস্থলে।” 

। শুনিয়া সে কথ! » তখন যেমন 

ভাঙ্গিল নিদ্রার ঘোর; 

নিলি ঘুচিলে উঠে যেন প্রাণী 
পলাইলে পরে চোর । 

' কথায় গ্রতায় হইল তাহার 
অগত্যা পশ্চাতে যাই, 

আশাপুরী-প্রাস্তে গাঁচ়তর এক 
অরণ্য দেখিতে পা । 

',খধি কহে “বৎস, ভ্রমে এইথানে 
ৃ আশাদপ্ধ প্রাণী যাঁরা 
. পঙ্তি, পুক্র, ভ্রাতা, দারা, বন্ধু, পিতা 

জননী, বান্ধব হারা ।* 

 বাঁড়িল কৌতুক যাই ভ্রতগতি 
| বন-দরশন আশে; 

খরণ্য-নিকটে আসিয়া অস্থির 

স্তম্ভিত হইনু জাসে। 
যথা যবে ঝড় বহে ভয়ঙ্কর 

'.. বায়ুমুখে মেঘ ছুটে, 

'ক্মতি ঘোরতর দুর হ'তে শূন্টে 
ৃ হু হু শব্ধ বেগে উঠে। 
কানন হইতে তেমতি উচ্ছাসে 

উঠিছে গভীর রব, 
গুনিয় সে ধবনি কানন-বাহিরে 

পর।ণী নিস্তব্ধ সব, 
ঘন হাহ! রব প্রচণ্ড নিশ্বাস 

উঠিহে ঝটিকা সম 
কৃ শাস্তভাব কতু ভয়ানক 

*১ এই সে তাছার ক্রম। 

প্রবেশের মুখে সে অরণ্য-পাশে 
দেখি প্রানী একজন, 

তুলে যদি কু 

অতি সানভাব হাতে ফুলমাঁলা, 
ছুঃখেতে করে শ্রমণ ; 

পড়িয়াছে কালি 
গভীর চিন্তার রেখা, 

ফেলি অশ্রধার! চাহি ধরাঁপানে 
সতত ভ্রমিছে এক; 

দেখিয়া তাহার স্তর কাতর 
উপনীত হই কাছে, 

জিজ্ঞাসি কি হেতু .  ভ্রমে সেইথানে 
কত দিন সেথা আছে। 

কহিল সে জন আশার কাননে 

আছি আমি বহুদিন, 
ভ্রমি এইরূপে দ্রিবা-বিভাবরী, 

শরীর করেছি ক্ষীণ ঠ 

পক্ষ খতু মাস বৎসর "কতই 
অভীত হইল হায়, 

তবু কার গলে নারিলাম দিতে 
এ ছার স্লেহ-মালায় ! 

কত যে পুরুষ কতযে রমণী 
সাধনা করিন্কু কত-- 

গ্রহণ করিতে এ কুসুম-দাম 
কেহ সে নহে সম্মত; 

না জানি কি বুঝে পলায় অন্তরে 
নিকটে দাড়াই যার, 

দেই কার হাতে 
ঠেলি ফেলে এই হার; 

আহা কত প্রাণী হেরি এ কাননে 

কতই আনন্দ পায়, 
কি কব বিধিরে এহেন অমুত 

নাহি সে দিল আমায়! 
তাবি কতবার হিড়িব এ দাম 

ছি'ড়িতে নাহিক পারি টু 

তাই ছুঃথে ত্যজি প্রণয়ের ভূমি 
এ বনে হয়েছি ছারী।” 

এত কঃয়ে যায় ভ্রতবেগে চলি 
চক্ষে বিন্দু বিন্দু জল; 

শুনিয়া কাতর অন্তরে যেমন 
'; জলিল কৃট গরল। 

খষির সংহতি প্রবেশি অরণ্ো, 
হেরি এবে চারিনিক্-- 

বদনম গুলে 
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জঞ্জভররিত তরু, লতা, শুল্, পাতা, কোন জন ধায় ছায়ার পশ্চাতে 

আকীর্ণ রাশি বল্দীক। বাড়াইয়! দুই হাত, 
ভাঙ্গিয়৷ পড়িছে এথা তরু শীখা বহুদিন পরে যেন পুনরায় 

ওথা উন্মলিত দারু; দেখ! পার অকল্মাৎ; 

হেলিয়া কোনটি রয়েছে শূশ্তেতে কহে অনুনয়- বিনয় করিয়া 
হৃদি পুষ্প ফল চারু; "আ(ই)স সথে একবার, .. 

কাহার পল্লব ভাঙ্গিয়া ছুলিছে বাহুতে জড়ায়ে তব ক$ছেশি? 
বিকৃত কাহার চূড়া; নিবারি চিত্তের ভার! . 

বিচ্যত-আহ্ত বিশীর্ণ কোনটি বহুদিন সখে ভাবি নিরস্তায্্ 
মাটিতে পড়িছে গুড) অই নুপ্রসন্ন মুখ; 

যেন বা হুরস্ত অনল-দাহনে নামে জপমাল! করি করতন্ন 
উচ্ছিন্ন করেছে তার, সংবরি মনের হুথ ; | 

সে শোক-কানন শোভা-বিরহিত বদন-আরুতি সকলি তেমতি 
দেখিতে তাহারি প্রায় ! সমভাব সেই সব, 

নিরখি আশ্চর্য্য প্রাণী সেকাননে তবে কেন সথে কাছে গেলে সর, 
ছুই রূপ ছুই ভাগে; কেন নাহি মুখে রব ।” 

ধায় পরম্পর কানন-ভিতরে, কেহ বা বলিছে ছুটিতে ছটিতে 
অগ্রভাগে ছায়া যত, কোন এক ছায়া-পাছে-- 

কানন-ভিতরে করে পরিক্রমা  “আ(ই)স ফিরে ঘরে ভাই প্রাণাধিক: 
অবিশ্রান্ত অবিরত, চল জননীর কাছে; 

হা! হতোহম্মি রব, শিব শিব ধ্বনি দিবানিশি হায় করিছে ্রদ্মন.. 
সতত জীবিতমুখে, জননী তোমার তরে, 

ছায়া-বৃন্দ পাছে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সাঁজায়ে রেখেছে সকলি তেমতি 
ত্রমিছে মনের ছুথে। জননী তোমার তরে; ৃ 

কত ষে প্রাচীন ভ্রমিছে সেখানে সেই ঘর মাছে আছে সেই জাক়া 

প্রসারিয়! ছুই বাহু; ভাই বন্ধু সেই সব, | 
বিশীর্ণ শরীর, ব্যাকুল বদন সেই দাস-দাসী, সেই পরিজন 

গ্রাসিয়াছে ষেন রাহ! গৃহে সেই কলরব; . 

কত শিশুছায়া ধায় অগ্রভাগে কমলের দল সদৃশ হার 

নিকটে আঙিলে, হায়, শিশুরা! ফুটেছে এবে; ্ 

অমনি সবিয়া ফিরে ফিরে চাহি আ(ই)স ফিরে ঘরে ক্রোড়ে করি তায়; 

দুরেতে পলায়ে ষাল্ন । বদন আত্রাণ লবে ১” 
কোঁন বা যুবক বৃদ্ধের আকৃতি বলিয়া হুঃখেতে করিয়া ক্রন্দন 

ছায়ার পশ্চাত ধায়, ৪ পশ্চাতে ধাইছে তার, 

ছায়া স্থির রহে বুবা ছুটি আমি ছাক্লারপী প্রাণী ন' শুনে সে কথা 
আলিঙ্গন করে. তায়; দূরে ষায় পুনর্যবার | 

কোথা আলিঙ্গন বুথ সেপরশ আহা স্ুরূপসী রামা কোন জন. 

শূন্য বাহু বক্ষ:স্থলে ! ছুই বাহ উর্দ্ধে তুলি, 

যুব। দীর্ঘশ্বাসে ছায়া নিরখিয়া ছুটে উর্ধাস্বাসে "নাথ নাথ” বলি. 

ভাসে তপ্ত অশ্রজলে। কুস্তল পড়িছে খুলি, 



১৭৬ হেমচন্ের গ্রস্থাবলী । 

: প্্ীড়াও বারেক ক্ষণকাল, নাথ, 
জুড়াও তাপিচ বুক; 

বারেক তুলিয়া দেখাও আমারে 
অই শশিসম মুখ 

এআধার বনে 
র বরষ বরষ হায়। 
_ সাগর-সলিলে ফ্ুবতার! যেন 
্ নাবিক নিরথি হায়। 
উঠিছে তরঙ্গ চারি পাশে তার 

তরণী ছুটিছে আগে, 
অনিমেষ আখি দেখিছে চাহিয়া 

আকাশের সেই ভাগে। 
' সেইরূপে নাথ জাগি দিবানিশি 

সেইরূপে ছুঃখে যাই, 
তবু এছুরস্ত অকুলসাগরে 

কুল নাহি থুঁজে পাই; 
কবে পুনরায় আবার তেমতি 

পাইব হাদয়ে স্থান ! 
লুধ! সম স্বর 

জুড়াবে শরীর প্রাণ !” 
:এইরূপে সেথা 'কত শত জন 

ছায়া অন্বেষণ করি, 
জ্রমিছে আক্ষেপে রোদন কাঁরয়৷ 

| আধার কানন ভরি; 
জরমে অবিচ্ছেদে সদ৷ থেদস্বর 

নং শিরে বক্ষে করাঘাত, 
“খন দীর্ঘশ্বাস, অবিরল ধার! 

যুগল নয়নে পাত। 

ভাহাদের মুখ চাহি ক্ষণকাল 
ছুঃথেতে পুরে হৃদয়, 

: কহি, “হায়, বিধি, 
শুকালে এমন হয়। 

প্রকাশিত যায় 
এ হেন তরুণী-মুখ, 

মানবের মনে 
দেয় কি এতই ছুথ! 

হীর!, মুক্তা, চুণি, বিধু, পন্মফুলে 
ধফষলঙ্ক দেখিতে পারি 

তরুণীর মুখে দগ্ধ শোক-ছার়া 
কদাপি দেখিতে নারি ।” 

- ভ্রম মনিবাঁর 

“শুনিব মধুর 

নবীন পঙ্কজ 

স্ষ্টির গৌরব 

তাপদগ্ধ হয়ে 

এরূপে আক্ষেপ করিয়া তখন 
ক্রমে হই অগ্রসর; 

ক্রমশঃ বাতাস বেগে অল্প অল্প 
আঘাতে বদনপর | 

ক্রমে অগ্রসর পট ৯. হই যত আরে 
বায়ু রীতির তত; 

গাছের পল্লব লতা-পাতা ক্রমে 
বাযুভরে অবনত ! 

ক্রমে বুদ্ধি ঝড় প্রবল পবন 
বুকে মুখে বেগে পড়ে ; ৃ 

অতি কষ্টে ধীরে হই অগ্রসর 
স্থির হইতে নারি ঝড়ে। 

যথা অন্তরীক্ষে বাযু-প্রতিমুখে 
বিংজ যখম ধায়, 

আগ ৫হলে কিছু প্রবল বাতাসে 
দুগে ফেলে পুনরায়; 

পক্ষ প্রসারিয়! স্থিরভাবে কতু 

বহুক্ষণ শৃন্যে রয়, 
আগু হ'তে নারে না! পারে ফিরিতে 

অবিচল পক্ষদ্বয় ) 

সেইরূপে যাই গ্রিজ্ঞাসি খষিরে, 
“কহ একি তপোধন-- 

কোথা হ'তে হেন এই স্থানে বেগে 
এরূপে বহে পবন ? 

অন্য দ্রিকে ভেরি ঝড়ের আকার 

কিছু নাহি হয় দৃষ্টি। 
বহিছে এখানে প্রচণ্ড বাতাস 

এ কি অদ্ভূত স্থষ্টি ?” 
ধষি কহে “বৎস, চল কিছু আগে 

স্বচক্ষে দেখিবে সব) | 
কোথ! হ'তে উহ] কখন্ কি ভাব 

কিরূপে হয় উদ্তব।» 
যাইতে যাইতে দেখি একস্থানে 

প্রচণ্ড ঝটিকা বহে 

সন্মুথে তাহার পণ্ড পক্ষী জীব 
তৃণ আদিস্থির নহে) 

ধূলিতে ধূলিতে গগন আচ্ছন্ন 
ঘনবেগে শিলাপাত ; 

বৃষ্টিধারা-রূপে বরিষে কস্কর 
' বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। 



আশাকানন। . ১৭৭ 
এখ! সে তরঙ্গ সাগর হইতে 

প্রবেশি নদীর মুখে 
মত-বেগে ধায় তুলারাশি হেন 

ূ নদীগর্ভে ধায় রড়ে, 
সেইরূপ হেথা কত শত প্রাণী 

ঝাড়মুখে বেগে ধায়, 

আকুল কুস্তল 
ধরা না পরশে পায়; 

কত শত যুবা বৃদ্ধ নরনারী 
বিধাবিত বেগে ঝড়ে। 

কভু একস্থানে কতু অন্যদিকে 
আছাড়ি আছাঁড়ি গড়ে । 

নিরথি সেখানে কিরণ ঢাকিয়! 
আকাশে পড়েছে ছায়া, 

বরঘায় বথ৷ তপন ঢাকিয়া, 
প্রকাশে মেঘের কায়া। 

অথবা যেমন শৃন্ঠে পঙ্গপাল 
উড়িছে আধার জাল, 

পড়ে ধরাতলে ছায়া বিছাইয়া 
ঢাঁকিয়া গগন-ভাঁল) 

তেমতি আকার ছাঁয় এ প্রদেশে 
আধারিয়া নভঃস্কলঃ 

ছুটিয়া ছুটিয়া ঘুরিছে শৃক্তেতে 
ছন্রকরি সে অঞ্চল। 

অস্থির শরীর ছায়ার পরশে 
গুফ ক রুদ্ধ স্বর, 

তপোধনপাঁশে 

নিরথি শৃন্সের পর ঃ 
যেন কালি-মাঁখা ঘোর গাঢ় মেষ 

শৃন্গপথে উড়ি যায়; 
বডবেগে গতি দুলিয়া ছুলিয়া 

ধুম বিনির্গত তায়। 
মিছে সে মেঘ অন্ধকার হরি 

প্রসায়ে আকাশ যুড়ে। 
ন মেঘের ছাঁয়! পড়ে যার গর 

উত্তাপে তখনি পুড়ে; 

ঘন রুদ্বস্বাল 

চঞ্চলনয়ন 

'নিকটে আসিয়া 

শুকায় রুধির শরীরে আমার 
তু্ডেনাহি সরে ভাষ, 

অশ্রপূর্ণ আখি . খাবির বান, 
নিরধি পাইয়া ত্রাস। .... 

খষি কহে “বৎস, অই কাল যেখ: 
এ আশা-কাননে শিখা). 3২ 

বৃথা ষে এ বন উহার(ই) শরীরে: 
কালির অক্ষরে লিখা । : 

পক্ষীনহেউহা  ওকানী মূরতি 
করাল কালের ছায়া, 

প্রাণিগণে দলি ঘুরে নিত্য এখা 
এরূপে প্রসারি কায়া।” 

বলিতে বলিতে ভুলিয়া আপনি 
তপোধন কয় শোকে-- 

“হায় রে বিধাতঃ এ কালিম-ছায়! 
ছড়ালি কেন ভূলোঁকে! 

জগতে যা আছে 

গঠিয়া তাহার পর, 
গঠিলে বিধাতা সকলের শ্রেষ্ঠ : 

প্রাণী-রূপ মনোহর ; 
বিষমাখা তার কণ্টক আবার 

গঠিলে কেন এ কাল? | 
মর্ড্যে পাঠাইয়া স্বর্গের পুতলি 

পথে দিলে কাটা-জাল। 
সুচিত্র পটেতে কালি মাথাইতে 

কেন এত ভালবাস? 
জগতের সুখ নিদারুণ বিধি 

এরূপে কেন বিনাশ?” 
এরূপে বিলাপ করেন সে খাষি 

আতঙ্কে সম্মুখে চাই, 
দূরে প্রাস্তদেশ গৈরিক-মিশ্রিত 

স্তপ নিরধিতে পাই। 
সেই সপ-অজে অন্ধ গুহা এক 

উত্িত হইয়া তায়, ৃ 
ঘন ঘন শ্বাস প্রচণ্ড বাতাস 

ঝড়ের আকারে যায় । 
অতি কষ্টে দৌহে সেই গুহাপাশে 

আসি হই উপনীত ঃ 

দেখিয়া স্তভিত, 
ভয়ে চিতা গমদিচিজ ৷ 

মধুর সুন্ধর 



১৭৮ হেমচন্ত্রের গ্রস্থাবলী। 

গহ্বর-ভিতরে বসি এক প্রাণী 
প্রচণ্ড নিশ্বাস ছাড়ে; 

সেহ দীর্ঘশ্বাসে জনযষি বাতাস 

ঝড় সম বেগে বাড়ে। 

কালীয় বরণ পাষাপ-নির্শিত 

যেন সে কঠিন কায়া ; 

শরীরে বিস্তৃত যেন অন্ধকার 

| ঘোরতর গাঢ় ছায়া। 
মাঝে মাঝে মাঝে কাপে সর্ব-অঙ 

হঙ্কারধবনি নাসায়; 

ছন্নভিন্ন বেশ, রূক্ষ ধূত্র কেশ 

মস্তকে বিচ্ছিন্ন হায় ! 

করে আচ্ছাদন করিয়া বদন 
বলি ভাবে হেট মাথা, . 

বলি ছেন ভাব হেন সে মুরতি 
সেই গুহা-অঙ্গে গাথা । 

কস্ভাষি আমারে কহে তপোধন 

“শোকমৃত্তি এই হের, 

আশার কাননে ইহ]1 হ'তে ঘটে 
বন্ছ বিদ্র বছ ফের।” 

খধিরে জিজ্ঞাসি “কেন তপোধন 

| মুখে আচ্ছাদন কর? 

ন৷ দেখিন্ু কভু বদন হহতে 
উহ। ত হয় অন্তর |” 

সে কথ! শুনিয়। ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস 

শোকমুণ্ডি দুঃখে বলে, 
বলিতে বলিতে করের অঙ্গ লী 

তিতিল নয়নজলে ; 

«এ কথ! জান ন। কে তুমি এখানে 

ভ্রমিছ আশাকানন? 
শি নহ তাছা বুঝিয়াছি স্বরে 

হবে কোন ধুবাজন। 
আমি হতভাগ্য আছি এই স্থানে 

চারিযুগ এই হাল; 

বিধাতা আমায় করিল সৃজন 

করিয়া! লোক-জঞ্জাল। 
সৃতৃপ্টসাই মম যে আসে নিকটে 

সেই পায় নানা রেশ, 
সেই হেতু এথা থাকি এ নিঞ্জনে 

খে ছাড়িয়াছি দেশ! 

ন! দ্বেখাই কারে এ ছার বদন 
তাহার কারণ বলি-- 

দেখিব যাহারে বিধাতার শাপে 
তখনি সে যাবে জলি; 

করিনু বিধিবে 

লইতে এ পাপ প্রাণ, 

এ কাল-কটাক্ষ হইতে আমার 
৪. প্রাণীরে করিতে জ্রাণ; 

তা শুনিয়। বিধি শুধু এই বর 
দিলা সে করুণা করি-_- 

কত অনুনয় 

শিশুর বদন হেরিতে কেবল 

পাইব নয়ন ভরি; 

এ কটাক্ষ-দাহ শিশুরে কেবল 

দ্বাহন করিতে নারে, 

নতুবা মৃহূত্তে দগ্ধ করি তাপে 
অন্ত প্রাণী সবাকারে ; 

কোথা নাহি যাই থাকি এক হেথা 

তবুসে বিধি আমায় 

বিড়ম্বনা! করে প্রেরিয়া! পরাণী 

আমারে কত জালায় ; 

বর্ষে যতব।র ঝুলি দগ্ধ আখি 

তথনি যেথাকে কাছে, 

তার সম বুঝি আশার কাননে 

অভাগ নাহিক আছে। 

আসিতে আসিতে দেখিয়াছ পথে 

সহত্র সহস্র প্রাণী, 
ভ্রমিছে দুঃখেতে, এ কটাক্ষ-দোষে 

শুনায়ে কাতর প্রাণী । 

ন। থাক এখানে যাও অন্ধ স্থানে 
বাচিতে যগ্যপি চাও । 

আমার নিকটে থাকিয়া এখানে 

কেন এ সন্তাপ পাও?” 

যথা যবে কোণ গৃহীর আলয়ে 
মৃত্যু উপস্থিত হয়, 

রোদন-নিনাদ বিলাপ শোচন। 

বিদীর্ণ করে আলয়। 

বন্ধু কোন জন 

বিমর্ষ মলিন ৰেশ, 
কালের ছাক়াতে 

বাহিরায় বহির্দেশ। 

তখন যেমন 

কালিম বদন 



বন! বায়বেগে 

আশাকানন। ১৭৪৯ 

অন্ধকারময় হেরে চারিদিক  ক্রীড়ায় নিবৃত্ত ব্যাধগণ যবে 
ব্রন্ধাণ্ড মলিন-কায়, উজাড় করিয়া বন, শুক ক তালু ঘন উর্ধস্বাস ফিরে গৃহমুখে ত্যজিয় কানন 
হাদয় জলে শিখায়; আনন্দে করে গমন; ধরাতল যেন অধীর হইয়া তখন যেমন ছাড়ি নান দিক্, 
সতত ক্কাপিতে থাকে, পুন ফিরে যত পাখা, | 

ভয়ে ভয়ে ষেন কণ্টক-উপরে ভ্রমে উড়ে উড়ে তরু চারি ধাকে, 
বরাতলে চরণ রাখে; ভয়ে ন! প্রবেশে পাখী। ক 

সেইরূপে এবে নিরখিয়া শোক নিরখি আসিয়া এথা সেই ভাবে" 
“করি স্থান পরিহার, আছে যত নিকেতন, ট 

যাই খষি সহ খষি কহে সু চারিধারে তার ভ্রমে নিরস্বর' 
বনে চিস্তার ভার--- হতাশ পরাণিগণ, 

*নিরধিল৷ শোক নিরখিলা তার সাহস না করে পশিতে ভিতরে 
অরণ্যে কাল-প্রতিমা, ক্ষু্ন মন, নত শির, 

চল যাই এবে দেখিবে আশার শুদ্ধ কগদেশ, শুফ রক্ষ কেশ 
কোথা সে কানন-সীম1।” নয়নে না ঝরে নীর। 

হেরি কত প্রাণী চলে অতি ধীরে 
মা দেহে যেন নাহি বল, 

শু নীলোৎ্পল মুখছাঁব যেন 
করে চাপে বক্ষঃস্থল। | 

কত যুবা, আহা, নত পৃষ্ঠদণ্ড . 
দশম কণ্পনা ূ চলে হেন ধীরে ধীরে, ্ 

হাতত প্রতি পাদক্ষেপে . যেন রেণু গণি 
নিরথে মহী-শরীরে। 

নৈরাশক্ষেত্র--মধ্যভাগে মরুপ্রদ্দেশ-- ' হেন ধারগতি তবু কত জন 
তাহাতে চিরপ্রদীপ্ত অনলকুণ্ড-্ পড়ে নিত্য ভূমিতলে, 

হতাশের মৃতিদর্শন স্থলিত চরণ ধুলিতে লুটায় 
ও নিদ্রাভঙ্গ । [পচ্ছল সেচ অঞ্চলে । 

দীরে ধীরে খাঁষ চলে আগে আগে পড়ে ক্ষিতিপৃষ্ঠে চলিতে চলিতে 
পশ্চাতে করি গমন, বৃদ্ধ গ্রাণী কত জন, 

শোকারণ্য ছাড়ি. অন্তধারে তার  উঠিতে শকতি নাহিক আশ্রয় উপনীত হই জন। আগ্রহে ধরে পবন। 
£ঠিন মৃত্তিক! নিশ্ন উচ্চ ভূমি কোথাও পরাণী হেরি শত শত 

ধরা নহে সমতল, বসিয়া হুরগম স্থানে, 
লিতে চরণ স্থির নাহি রহে অনিমেষ আখি নীরস বদন 

সে পথ হেন পিচ্ছল। নিত্য হেরে শৃন্ট-পানে , নাহি ডাকে পাখী তরুর শাখায় চলে দিনমণি ভাসিয়া গগনে 
নীরবে বসিয়। রয়, চাহিয়া তাহার পথ, 

নিত্য তরুতলে ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস, বলে “হ1 বিধ]তঃ, 



১৮৩ হেমচন্ডজের গ্রহ্থাবলা। 

করি বড় সাধ ধরিলাম হৃদে 
রূপণের ষেন মণি, 

এখন সে আশা হয়েছে গরল 
দংশিছে যেমন ফণী। 

কেন বিধি হেন আশ্বাসে তৃলায়ে 
জ্বালিলে হৃদয়ে শিখা ? 

জানিতে যদ্যপি অগ্রে এ ললাটে 

. , এছেন অভাগ্য লিখা!” 
এপপে বিলাপ করিছে অনেক 

কেহ বা উঠিয়া ধায়, 
ভাবে যেন শুন্তে কোন সে আকৃতি 

সহস! দেখিতে পায়! 
গিয়া ভ্রতপদে করতল যুড়ে 

বানু প্রসারণ করি, 
বাতাসে মিলাল ঘুচে সে প্রমাদ 

পালটে আশা সংবরি ; 
ফিরে অধোমুখ, বসিয়া আবার 

. দিনমণি-পানে চাঁ়, 

দেখে শূন্তমার্গে ধীরে ধীরে সুর্য 
গগনে ভাসিয়া যায়; 

নিরথি সেখানে প্রাণী অন্ত কত 
মনস্তাপে ধীরে ধীরে, 

কণ্ঠ হ'তে খুলি কুন্গমের হার 
নিরখিছে ফিরে ফিরে 

করি ছিন্ন ছিন্ন ফেলিছে ভূতলে 
পদতলে দ্ঢ চাপি, 

নেনে অশ্রবিন্দু ফেলি মুহুম্মু্ছ 
উঠিছে সঘনে কাপি? 

পদাঘাতে চূর্ণ খণ্ড খণ্ড হয়ে 
সে মাল। পড়ে যখন, 

“উদ্যাপন” বলি ছাঁড়িয়] নিশ্বাস 
সে প্রাণী করে গমন। 

দেখি কত জন বসিয়া নির্জনে 
ধীরে চিত্রপট তুলে, 

নয়নের নীরে অঙ্কিত চিত্রের 
একে একে রেখা তুলে; 

করিয়ে মাঞ্বিত সর্ব-অবয়ৰ 
"১. নিরঙ্ক করিয়া পরে, 

বিছাকে বিছায়ে সেই চিত্রপট 
ডট করতলে ধরে, 

পরশে মন্তকে 

ধতনে করে চুন; 

পরে ছিন্ন করি ফেলি ধরাতলে: 

সম্তাপে করে গমন । 

বলে “রে এখন (ও) বিদীর্ণ হলি নে 
হায় রে কঠিন হিয়া! 

কি ফল ৰাচিয়া এ হেন মধুর 

আশ! বিসর্জন দিয়া? 
ভাবিতাম আগে না জানি কতই 

কোমল মানব-মন, 
ছিল যত দিন আশার হিলোলে 

করিত হদে ভ্রমণ । 
বুঝেছি এখন লৌহ-ধাতৃময় 

কঠোর নরের হৃদি; 
অনস্ত ছঃখের কারণ করিয়া 

গঠিল1 আমায় বিধি ।” 
কোনখানে দেখি প্রাণী শত শত, 

শয়ন করি ভূতলে, 
পাঁষাণের প্রায় তুলিয়! বিষম 

রাঁখিছে হদয়তলে ; 
কাঞ্চন-মুকুট, 

হেমবিমগ্ডিত অসি, 
ধূলি-সমাচ্ছনর প্রতি জন পাশে 

পড়েছে কতই খনি ! 
বলিছে “এখন 

পাইয়া এ হেন কেশ, 
এ ছার সংসারে 

করি এ ভিক্ষুক-বেশ ! 
কত যে উৎসাহ কতই বাসনা 

ধরিত আগে এ মন? 

ভাবিতাম তুচ্ছ 
সামান্ঠ তুচ্ছ গগন! 

ভাবিতাম আগে জলধি গোম্পদ 

ইন্্রপুরী ক্ষুদ্র অতি 
পরিণামে হায় হইল এ দশ! 

এখন কোথায় গতি ।* 

বলিষ়ে এতেক ভগ্ন অসি লকে 

হৃদয়ে করে প্রহার, 
জাবার ভূতলে পড়িয়া বক্ষেতে 

চাপায় পাষাণভার ; 

পরশে হদয়ে 

মণিময় দণ্ড 

বাঁচিয়া ফল 

বৃথায় ভ্রমণ' 

ভূধর-শরীর 



আশাকানন। ্ ১৮১ 

উপরে উপরে শিলাথণ্ড তুলে 
কতই চাপিছে বুকে, 

করিছে আক্ষেপ কতই কীাদিয়া 
দারুণ মনের হুঃখে। 

“কি কঠিন হিয়।”__ কহিছে কীাদিয়া 
“শিলা হেন হয় ছার, 

না ভাঙ্গে সে বুক পরেছি যেখানে 

বাসনা-ফণীর হার (” 
বলিতে বলিতে উঠিয়। আবার 

ক্রমে অগ্রভাগে যায়, 
বুক্ষ-অন্তরালে 

অরণ্যমাঝে লুকায়। 

বাড়িল কৌতুক কোথা প্রাণিগণ 
এরূপে করে গমন, 

জানিতে বাসন। থধির পশ্চাতে 
চলিন্থ আকুল মন। 

পশ্চাতে তাদে 
ক্রমে আমি উপনীত, 

অনন্ত বিস্তার ঘোর মরুভূমি 
হেরি হয়ে চমকিত ; 

হেরি চারিদিক্ যেন নিরস্তর 
ধূমেতে আচ্ছন্ন রয়, 

নাহি বৃক্ষ-লতা পশু-পক্ষিরব 

বিকলাজ সমুদয়; 
বারিশূন্ত মরু ধৃধূ করে সদ! 

চলিতে নাহিক পথ, 

কঠিন কর্কশ লবণ-সৃত্তিকা 
উত্তপ্ত অনলবৎ ; 

পদতালু জলে যেন তপ্ত বানু 

সে তাপ নাহিক জ্ঞান, 
দিকৃহার) হয়ে ভ্রমে সেইথানে 

পরাণী আকুল প্রাণ; 
বাণীশুন্য মুখ, ধূলিপূর্ণ কেশ, 

শরীরে কালিম-মলা', 
সে মরুপ্রদেশে ত্রমে প্রাণিগণ 

অন্তরে হয়ে উতলা; 
বিশীর্ণ বদন, বরণ পাণ্;র, 

নীরবে করে ভ্রমণ, 
প্রেতযোনি যথা 

দগ্ধচিত দমন । 

চলি কতদুর 

নিশীথসময়ে 

গিয়া কিছু দুরে 

হেরে মরুদেশ তৃষিত অন্তরে 
চায় সে ধৃমল শুনতে, 

নিরখি সে ভাব শরীর কণ্টক 
হৃদয় পুরে কারুণো ! 

আশাভগ্র, হায়, কত নারী নর 
কত যুব! বৃদ্ধ প্রাণী, 

ভ্রমে এই ভাবে সে মরু-প্রদেশে 
বদনে মলিন প্রানি । টি 

ক্রমশঃ ততই : 
নেছারি ধৃম প্রগাঁঃ | 

ঘনঘট! যেন বিছায়ে আকাশে 
তিমিরে ঢাকে আফা । রি 

ক্রমে অন্ধকার ঘেরে দশদিক্ 
প্রবেশি যেন পাতাল, 

উঠে নিত্য ধুম ফুটে ক্ষিতিতল 
কজ্জল-বর্ণ করাল; 

মাঝে মাঝে মাঝে 

চমকি চমকি ছুটে, 
কাল-কদশ্ষিনী- কোলেতে যেমন 

বিদ্যুৎ গগনে লুটে ; 

ভাতে তীব্র ছটা ধ'াধিয়া নয়ন 
মুহুর্তে পুনঃ লুকায়, ঞ. 

অন্ধকারজাল 

সে মরুপরে ছড়ায় । 

সে বিকট জালে আকুল তরাসে 
শিহরি চাহি তখন, 

রোমাঞ্চিত দেহ কম্পিত হদয় 
নিষ্পন্দ দুই নয়ন; 

দেখি স্থানে স্থানে 
সেই বারিশুন্ত স্থলে, 

বিরুত বদন 
লতাস্রজ্জ্ু বান্ধা গলে। 

গীডিত হৃদয় কাপিতে কাপিতে 

ভ্রুতবেগে করে গতি, 
হেরি অইরূপ যাই বত দুর 

বহিয়া উত্তপ্ত পথি। 
ক্রমে হত যাই তত উফ বাস 

উষ্ণতর শু মহী, 
উঠে ঘোর তাপ ঘেরি চারিদিক্ 

শরীর চরণ দহি। 

যাই যত দূর 

বিকট কিরণ 

গাঁচতর যেন 

কত শব-দেহ 

বিবর্ণ শরীর 



১৮২ হেমচন্দ্রের গ্রস্থাবলী । 

ক্রমে উপনীত বিশাল বিস্তৃত 

ভয়ঙ্কর মরুভূমে, ্ 
খুন্তে গুন্মলতা হহুকরে দিক 

আচ্ছন্ন নিবিড় ধূমে। 

হন জলে বালি অনস্ত বিস্তৃত 
দশদিকে-পরকাশ ঃ 

ধূধূ করে শৃন্ত অনস্ত শরীর 
দেখিতে পরাণে ত্রাস। 

লবণস্বালুকা- বিকীর্ণ প্রদেশ 
দারুণ উত্তাপ অঙ্গে; 

। খেলে যেন তাহে অনলের ঢেউ 
এ উত্তপ্ত বালুর সঙ্গে 
“হক-মধ্যভাগে একমাত্র তরু 
২. তাপে জীর্ণ কলেবর; 
(প্রাণী একজন তলদেশে তার 
ৃ দাড়াইয় স্থিরতর, 
হাতে রঙ্জু ধরি দৃঢ় করি তায় 

| বাধিছে কঠিন ফাস, " 
আরোপি শাখাতে পরিছে গলায় 

| ূ ছাড়িয়া বিকট শ্বাস 

ঝুলে তরুডালে শবদেহ যেন, 

ঝুলি হেন কতক্ষণ, 
ঢ 

ক$& হ'তে পুনঃ খুলিয়া আবার 
রজ্জ করে 'উন্মোচন। 

খন অস্থির | বেগে তরুতল 
ত্যজিয়।! উন্মাদপ্রায়, 

চুটে মত্তভাবে সে মর্গ্রদেশ 
প্রাণী সে কক্কালকায়; . 

চলে দিক্শ্নয করি হুহস্কার 
ফেনপুঞ্র মুখে উঠে, 

ছলস্ত বালুকা- তাপে দঞ্ধীভূত 
অস্থির-চরণে ছুটে। 

ছন্ন করে দেহ নখে বিদরিয়া 
দৃস্তে ছিন্ন করে ত্বচ, 

বান্ধিয়া অনগুলে ছিড়ে কেশ-জট! 
মস্তক করে বিকচ; 

রুধিরাক্ত তন্থ চার দশদিকে 
প্রাণিগথে খেদাইয়া- 

আশাগ্ন শ্রীণী যত সে প্রদেশে 
সম্মুখে ভ্রমে ছুটিয়া। 

জলে মরুমাবে অনলের কুণ্ড 

বিপুল মুখব্যাদান, 

ধুমল কালিম বন্ত-ধাতু সম 
শিলাখণ্ডে নিরমাঁণ। 

উঠে বহ্ছি-শিখা তীম কুগু-মুখে 
জিহবা গ্রসারণ করি, 

ছুটে ছুটে উঠে দুর-শৃন্তপথে 
ভীষণ গর্জন ধরি; 

লিহি লিহি করি উঠে বহ্ছিজালা 
কৃপ হতে ভীম রঙ্গে, 

জিহি লক্ লক্ ছুটিতে ছুটিতে 
প্রসারে যেন ভূজঙ্গে; 

আনি প্রাণিগণে ধরি একে একে 

সেই সুর্তি ভয়ঙ্কর, 
সে অনল-কুণ্ডে মুহূর্তে মৃহূর্তে 

নিক্ষেপে বহ্ছির পর ; 
খষি কহে “বৎস, হের রে হতাশ 

হুতাশ-কৃপ নেহার, 
আশার কাননে পরিণাম এই 

নিরূপিত বিধাতার !” 
নেহারি আতঙ্কে কম্পিত শরীর 

ভয়ে শিরে কীপে কেশ-_ 
ধৃধৃকরে দিক অনস্ত-ব্যাদাঁন 

বালুময় মরুদেশ) 
জ্বলিছে অনল সে বিষম কুণ্ডে 

আশাভগ্র নারী নর 

দশ দিক হ'তে হতাশ-তাড়িত 

পড়ে তাহে নিরস্তর | 
হেরি ক্ষণকাল সে অনল-কুণ্ড 

ব্যাকুলিত হয় প্রাণ, 
বলি-_প্ীত্ খষি পরিহরি ইহা। 

চল কোন অন্ত স্থান। 

যেন সে কোন বা অর্ণবের কূলে 
বসি নিরখিলে একা, 

অকৃজ সাগরে নিত্য উর্দিকুল 
নেশ্রপথে যায় দেখা; 

ছছ চলে জল, অনন্ত জলধি, 

অনস্ত ঘন উচ্ছাস, 
শৃন্ত অন্তরীক্ষে অগাধ অনস্ত 

ব্যোমকায় পরকাশ। 



আশাকানন। 

পক্ষি-প্রাণি শুন্ঠ নিখিল গগন 

পক্ষি-প্রাণি-শৃন্ত সিন্ধু ॥ 
জলধি-গত্জ্বন কেবলি নিয়ত 

নাহি অন্য শ্বর-বিন্দু। 
ষথ1 সে অকৃল ভলধির তীরে 

পরাণ আকুল হয়। 

বসিলে একাকী শরীর জীবন 

বোধ হয় শৃন্যময়। 

সেইন্ধপ এথা এ মকুপ্রদেশে 
প্রবেশি আকুল দেহ; 

হক্তেছে আমার শুন তপোধন 

ইথে পরিত্রাণ দেহ 1” 

বলিয়া নিরথি হেরি চারিদিক 

খষি নাহি দেখি আর ! 
নিদ্রাভঙ্গে পুন: দেই তরুতল 

সেই দামোদর-ধার ! 

তেমতি কিরণ পড়ি দামোদরে 

আলোক করে দু-কূল, 

তেমতি কিরণ তরুর শরীর 
রঞ্জিত করিছে ফুল ! 

দেখিতে দেখিতে ফিরিছু আবার 
প্রবেশি আপন গেহে ; 

পুনঃ সে ধরার আবর্তে পড়িগ!; 
মজিন্ু জটিল নেছে। 

সম্পূর্ণ । 







ছায়াময়া 

নব্য £ 

তোমারি চরণ স্মরণ করিয়া চলেছি তোমারি পথে, 

তোমারি ভাবেতে বুঝিব তোমারে, ধরি এই মনোরথে 

শ্ীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 

বিজ্ঞাপন। 

প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় কবি দাস্তের লিখিত “উিভাইন| কমেডিয়া” নামক অদ্বিতীয় কাব্যের 

কিঞিন্মাত্র আভাস প্রকাশ করিবার মানসে, আমি এই ক্ষুদ্র' পুস্তিকা রচনা করিয়াছি। 
সেই মহা-করিব নিকটে আমি কতদু'র খণী, তাহ! ললাটস্থ শ্লোকদৃষ্টেই বিদিত হইবে! 
ফলতঃ বহুল পরিমাণে আমি তাহার ভাবের রচন-প্রণালীর সাহাধ্য গ্রহণ করিয়াছি। 

বলা বাহুল্য ষে, “ডিভাইন। কমেডিয়া” বাইবেল-মতাবলম্বী একজন প্রকৃত খৃষ্ট-উপা- 
সকের বিরচিত। নরক; প্রায়শ্চিত-নরক (791886077) এবং স্বব্গ সম্বন্ধে তাহাতে যে সব 

মত ও উপৃদেশ প্রকটিত হুইয়াছে, তাহা খৃষ্টধর্ষের অনুমোদিত । এই পুস্তকে যাহা লিখিত 
“হইয়াছে, তাহা দে সকল মত ও উপদেশ হইতে অনেক বিভিন্ন। 



প্রস্তাবনা । 

সি 

সন্ধ্যা-গগনে নিবিড় কলিম। 
অরণ্যে থেলিছে নিশি; 

ভীত-বদন৷ পৃথিবী দেখিছে 
ঘোর অন্ধকারে মিশি !__ 

হী হী শবদে অটবী পুরিছে 
জাগিছে প্রমথগণ, 

অট্ট হাসেতে বিকট ভাষেতে 
পুরিছে বিটপি-বন। 

কট করতালি করদ্ধ তালিছে, 
ডাকিনী ছলিছে ডালে, 

বন্ব-বিটপে ব্রহ্ম পিশাচ 
হাপিছে বাজায়ে গালে । 

উর্ধচরণে প্রেত নাচিছে 

বৃক্ষ হেপিছে ভূয়ে, 
ক্ষু্ধ অটবী বিরাট, তাগুবে, 

কাশ উড়িছে ফুযে; 
কম্থা বিথারি বিকট শ্রশানে 

বসিছে ভৈরবী-পাল, 
ভীম-মৃরতি শ্মশীনে হাঁসিছে 

আলেয়া জলিছে ভাঁল। 
চগ্ড-আরাবে খেপিছে ভৈরব 

অস্থি-ভূষণ গলে, 
ঠঠ ঠং ঠঠ নর-কপাল' 

শ্শশানভূমিতে চলে। 
১ম প্রেত । চলে কপাশ ধধ--ধঃ 

কার মাথা এট। হি হি হি--হঃ 

ধাকিটি ধিকিটি ধিমিয়। 

দস্ত বিকাশি থিলি থিলি হাসি 

২ প্রেত। রাঁজা কি রাখাল, ছিল কোন কাল 
এখন মড়ার কপাল, 

শ্মশানে দিয়াছে ফেলিয় ৷ 

১ম ও ২য় প্রেত। চলে কপাল ধধস্ষ্ধঃ 

কার মাথা এটা ঠি ভি হি--হঃ 

ধাকিটি ধিকিটি ধিমিয়!। 
মুখে কট কট শব্দ বিকট 

খেলিছে ভৈরবদলে, 

| অস্থিভূষণ গলে ; 

খেলিতে খোলতে দণ্ড দাপটে 
গ্রমথ চলিল শেষ, 

নদীকুলে হেথা মুণ্ড ঝুলায়ে 
শান করাল-বেশ। 

দগ্ধ-বরণ বিগত-যৌবন 
সম্মুথে স্থাপিত শব, 

শুভ্র পলিত চিকুর শিরসে 

বদনে বিরত রব £ 

তীব্র নয়নে দেখিছে চাহিয়া 

কপালে কৃঞ্চিত রেখা, 

অর্ধ-জীবনে শ্বশান গহনে ্ | 

মানৰ বসিয়া একা । 

অষ্ট হাসিতে প্রমথ হাসিল 
, টভরৰ ধরিল তালি, 

অস্থি কুড়ায়ে নৃমুণ্কপালে ূ 

সম্মুখে রাখিল ডালি 



প্রথম পল্লব । 
সি পট 

শশানবিহারী ভিখারী তখন !-_ 
“অরে বে প্রমথ প্রেতমৃত্তিগণ, 
করিস্ ভ্রমণ কত সে ভূবন, 
কত অন্ধকার আলো দরশন, 

ভ্রিলোক-ভিতরে নিশিতে ঘুরে । 
বল্ কোথা বল্ কোথা পরকাল, 

কি প্রথা সেখানে, ভোগ কি জঞ্জাল 
জীবদেহ হ'তে রুতাস্ত করাল 

জীবাত্মা যখন খেদাঁয় দূরে? 
পড়ে থাকে দেহ কোথা ব৷ পরাণী, 
কলুষে অঙ্কিত জীবনের গ্লানি 
করে প্রক্ষালিত._-কি সলিল আনি ? 

থাকে কত কাঁল, কোথা কি পুরে? 
আছে কি ওষধি--আছে কি উপায়, 
পাপের কলঙ্ক যাতে ঘুচে যায়, 

পাঁপীর পরাণ আবার জীরায়, 
জীব-চিত্তশাখা কতৃ কি নিবে? 

কভু কিনিবে রে সে ঘোর অনল, 
বারেক হৃদয়ে জ্বলিলে প্রবল ? 

ইহ-পরকালে কি আছে বে বল্ 
সে দাহ নিবাঁয়ে জুড়াতে জীবে? 

ভুলে কি পাতকী ত্যজিলে জীবন 
ইভ-জন্মকথা এ মর্কাভুবন 1 
স্বৃতি-চিন্তা-ডোরে জীবের বন্ধন 

মাটাতে পুনঃ কি মিশার়ে যার ? 
অথব। আবার সে সব বন্ধনে 

জীবাত্ব। দেখে রে স্বপনে স্বপনে. . 
ফণীরূপে কাল অনন্ত গর্জ্ধনে 

অনন্ত ভুবনে ঘৃরায়ে তায়? 
না থাকে এবে হন্দ্রিযচালনা, 
সে মোহ-বিকার মায়ার ছলনা, 
শরীর-ধারণে পাপীর বেদন। 

কখন কদাচ ভুল তষায়; 
তুলাতে কিছু কি থাকে না ক তার, 
কোন বাম্বপন কোন বা বিকার, 
কেবলি পরাণে জাগে কি ধিক্কার, 

অশরীরী-তাঁপ নাহি জুড়ার ? 

জুড়ায় কভু কতু কি সে চিতাদাহন ? | 
কিরূপ রাদল্রডার কখন্ঃ 
আছে কি সে প্রথা বিধির লিখন 

*লঘু-গুরু-ভেদ ষাতনা-ভেদ ? 

অথবা যেমতি দশান ন-চিত। 

জলে চিরকাল চির-প্রজ্বলিতা, 
শিখার গল্জনে সাগর পীড়িত 

বেলায় লুটিয়া করয়ে খেদ; 
অধীর হদয়ে অশ্রাত্ত তেমতি 

ভ্রমে জীবকুল, অসীম ছুর্গতি 

ছাড়িতে ভূলিতে নাহিক শকতি 
(িলাদ্ধ যাতনে নিষ্কৃতি নয়? 

এ হ'তে নরক কিবা ভয়ঙ্কর 

কোন্ বেদে আছে জীবদাহকর ; 
পাপের কণ্টক বিধিলে অন্তর 

নহে-কি কখন মে পাপক্ষয় ? 

দেহশূন্য তোরা, আমি দগ্ধমতি, 
বুঝাইয়। বল্ পপীর কি গতি, 
শিশু পুণ্যমন, নারী পুণ্যমতি 

কলুষ পরশে পায় কি পার? 
আছে কি রে পার সে পাপের হুদে, 

ডুবে যাবে নর পড়িয়ে প্রমাদে 
বিষাক্ত জীবন ভোগে রে বিষাদে, 

আছে কি পশ্চাতে নিষ্কৃতি তার? 

যদি সত্য বল, দেখাইতে পার 
পরকালে হয় পাপীর উদ্ধার 

বখন ত্যজিব এ আলো আধার, 
তোদের সঙ্গেতে সাথুয়। হৰ। 

গহন গহ্বর নগর অটবা 
নরক পাতাল যে কোন পদবী 
যখন দ্বেখাবি-_যেখানে দেখাবি 

তখনি সেখানে আগুয়ে রব। 

হব নিশাচর লব দেহোপর 

নর-মস্থি-মালা নৃমুণ্ড খর্পর, 
নরদেহ ধরি হব রে বর্বর, 

পিশাচ-পদ্ধতি শিখিব বত । 
বল্ কোথ। বল্-_চল্ লয়ে চল্ 

দেঞ্চিব দে দেশ পাপীর সম্বল, 
দেহৃত্যাগী জীব লভিয়৷ মঙ্গল, 

কি কাজে (করূপে কোথাম্ব রত!” 



সে কথা শুনিয়া ভৈরব সকল 
কেহ ব! ধরি বিকট কবল, 
কেহ বা নাচিল কেহ বাহাসিল 

ভীষণ কটাক্ষে কেহ ধা চায়। 
বিভগ্ন বিকট পিশাচ-শবদে 
কেহ বা নিকটে, আমি ধীরপদে 
কহিল বচন ;-_-*ত্যজিবে যখন 

দেহ-আচ্ছাদন জীব-নিচয়, 
কি হবে তাদের কি হবেরে আর 
আমাদের মত ধরিবে আকার, 

ত্রমিবে ভূবন খু'জি অন্ধকার, 
বলিন্থ তুহারে নিচয় বাণী।” 

বলি খিলি খিলি হাসি যায় দূরে 
আমি অন্য প্রেত ভমঙ্কর সুরে 

কহিতে লাগিল শ্রুতিদেশ পৃরে 
খ্বশানবিহারী প্রাণীর কাছে ._- 

“আমি বলি যায় ;_-করিস্ প্রত্যয়, 
দেহাস্তে মানব কিছুই না হয়, 
মাটার শরীর মাটীতেই রয়, 

দেহ মন গড়া একই ছাচে। 

আমর। অদ্েহী বিভিন্ন গডন 
চিরকালহ এ মুরতি ধারণ 
তুহার! নহিস্ মোদের মতন |” 

বলি নৃত্য করি ঘুরে সেথায় । 
সহস! তখন সে বনরাজিে 
বেতাল ঠভরব আসি আচশ্িতে 
স্তবধ করিল করের তালিতে, 

পিশাচমগ্ডলী নিকটে ধায়) 
কহিল তাদের ভূত-দলপত্তি 
বিকটতুণ্ডেতে খরতর গতি 
অমানুষী ভাব পৈশচ-পদ্ধতি 

“নিকটে উহার না যাও কেহ; 

শোক-ছুঃখ-তাপে যে নর পীড়িত, 
মৃত্যুর অঙ্গুলি যার দেহস্থিত, 
তাহার নিকটে জগৎ স্তম্ভিত, 

ন। লঙ্ঘ কেহ রে তাহার দেহ । 
আমি ভৃত্য ধার, এ আদেশ তার, 
ভ্রিলোকমণগ্ডলে এ কথ। প্রচার, 
কহিন্ন তোদের- _দেখিস্ ইহার 

কদাচ কোথাও অন্তথ! নহে 

জী নিজ ২ মি 
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চা 

: গত্বিলে এ বাদী জান ত সকলে 
কি শাসনগ্রথা পরেতমণ্ডলে ?” 
বলিয়া! অঙ্গুলি হেলাইয়। চলে ? 

এবে শুন্ত বন কেহ ন! রে! 

- দ্বিতীয় পল্পব। 

একাকী মানব এবে বিজন শ্মশানে, 
সন্মুখে স্থাপিত শব, সুদূর বিল্লীর রব 

মাঝে মাঝে উঠে খাঁণি বিকট শ্বননে। 
উঠিতে লাগিল তাহ! ভাকাশে ছড়ায়ে, 

একে একে ঝিকি মিকি শুভ আঙো ধিকি ধিকি 
ফুটিল নীলিমা-কোলে ফুটে ফুটে যেন দোলে 

আকাশে নীলিমার কালিম। ঘুচায়ে ; 
পড়িল সে ধার আলো পাতায় লতায় 

পড়িল সৈকত-তীরে পড়িল নদীর নীরে 
পড়িপ শ্বশানভূমে রজত-ছটাঁয়। 
তখন তাপিত সই নরদেহধারী 

চাহিয়। স্বতের পানে, ব্যথিত ব্যাকুল প্রাণে. 

দেখিতে লাগিল ঘন, কভু বা ভর্ধ-নয়ন; 
ভাবিতে লাগিল ঘোর অন্তরে বিচাঁরি ১ 

যার মায়া-বন্ধনীতে বাধিয়। পরাণ 

হৃদয়ে না দিন স্থান বিধাঠার কি বিধান % 
জীবনের পাপ তাপ, মৃত্যু ভয় মনভ্ভাপ 

হেরিলে যাহার মুখ তখনি নির্বাণ ; 

সেই সুতা মৃত্যুকোলে যখন শয়ান, 
বলিল মিনতি করে__- কি হবে এদেহাস্তরে 
পিতা গে! ভাবিও তাহা-- কিসে পরিভ্রাঁণ ।” 

ষার শব বক্ষে ধরি ভ্রমিন্ত মর্তোতে ; 

হেরিলাম রামেশ্বর যমুনোতি পৃত ঝর. 

পুর প্রয়াগ গয়া, বিদ্ধ্যাচল হিমালয়া» 
ভ্রমিলাম কামরূপ, শ্রীক্ষেত্রতীথেতে ; 
সেই স্ুপবিত্র স্থুতা- নির্শল-পরাণী 

ভ্রমিবে পিশাচী-বেশে তমোময় দেশে দেশে, 
স্বর্গের সৌরভ-শোভ। হরষ না জানি? 
ত্রমিছে কি সেই বাল! উহাদেরি সনে-_ 

অই ভেরবীর দলে নর-অস্থি-মাল! গলে? 

ভূলেছে পিতারে তার মন্ুষ্যজীনন সার 
সারল্য শীলতা দর! নাহিক সে মনে ? 



১৮৮ 

নহে নহে কদাচন, না মানি প্রতায়, 

ব্রহ্ম! যদি নিজে বলে সে প্রাণী ওরূপে চলে, 
সেআত্মার শেষ এই--অগ্ধনিশিময় 1 

প্রবঞ্চক, মিথ্যাবাদী, বিদ্রগী উহারা, 
পরকাল আছে সত্য আছে পাপে প্রায়শ্চিত্ত; 

জগতনিয়ত্তা বিধি অবশ্য করিল! বিধি 
যেরূপে উদ্ধার পাঁবে ভ্রমান্ধ যাহারা । 

কে বলিবে-কে জানাবে-_ দেখাবে আমায় 
বিধাতার সেই পি, নরের চরম গতি, 

পরলোক, মুক্তিপথ কিরূপ কোথায় ! 

কে আমারে লয়ে বাবে দেখাতে তনয়" 
সেই পুণ্যরাশি-ছায়া ধরেছে কিরূপ কারা, 
কি কারণে বিরাজিছে, কার তরে কি ভাবিছে 

অস্তহীন। সে প্রতিমা কোথায় উদয়; 

জ্যোত্আাময় গগনের কোল শ'তে তবে 

যেখানে রোহিণী তাঁরা, 'প্রভাবতী সেই ধারা 
দেবী এক তারাঁগতি নামি এলো ভবে । 

নরদেহধারী-বাছে দীড়াইল আসি-_ 
পরিধান শ্বেতবাস, শ্বেত আভ। অঙ্গভাঁস, 

শরীরে অমৃতগন্ধ, মুখে ন্দিপ্ধ মন্দ মন্দ 
স্রকোমল নিরমল নিরুপম হাঁসি ; 

বিনিন্দিত-কাশপুষ্প তনু কমনীয়, 
করতলে করতল পদ্মে ষেন পদ্বুদল, 

বিনীত-নয়ন1, চাহি পদযুগে স্বীয় ! 
নিকটে আদিয। তাঁর মুল গুঞ্জনে 

অমরী কহিল ভাষা জীবিতের ছুঃখ-নাশী-_ 
«“তাপিত না হও দেহী ভবতলে কেহ নাহি 

কলঙ্কিত নহে যেব পাপ-পরশনে । 

প্রবৃত্তির কছলনে তুলে নাহি কভু 

আপন প্রমাদবশে কিংবা রিপ্বরাশি-রসে_ 
হেন নর-নারী নাই--হবে নাক কতৃ-_ 
পরিপূর্ণ নিশ্মলত। এ জগতে চাই, 

পৃথিবীর নহে তাহ, সেবাসন! বৃথ স্পৃহা! 
মাঁনবমগ্ডলে কেহ, ধরিয়া মানব-দেহ 

ষদ্দি করে রে বাসন সে আশা বৃথাই। 
ষত দিন নরকুলে সকলে না হবে 

সেই নির্শলতাময় পরিগত রিপুচয়,_ 
যত দিন কারে চিত্তে স্বেদবিন্দু রবে, 
তত দ্দিন একা কেহ এ ধরণী-মাঝে 

'রিপুময় দেহ ধরি কুবাঁসন! পরিহরি 

হেমচন্দ্রের গ্রস্থাবলী ৷ 

নিফলঙ্ক জুধাজালে সান করি হদিতলে 

নারিবে লভিতে জনন পুণ্যময় সাজে । 

বিধির নিয়ম ইহা! অখণ্ড লিখন-_- 
সমগ্র নরের জাতি, ধরাতে একর সাথী, 

একত্র উদয়, গতি, একত্র পতন । 

যথা অনস্তের পথে গ্রথিত সুন্দর 
গ্রহ শশী তারাকুল, অনৃশ্ঠ বন্ধন শৃল ? 
কোন গ্রন্থি যদি তার ছিন্ন, শ্থ একবার 

পাতাল ভূতল শূন্য ছিনু, চরাঁচর ! 

কিন্তু ধার বিধি ইহা তারি বিধি শুন, 
দুষ্কতির আছে ক্ষয়, সম্তাপ অনস্ত নয়, 

পরকালে আছে ভোগ মুক্তি আছে পুঃ। 

'চল সঙ্গে দেখাইব সে গতি তোমায়, 
দেখাব তনয়া তব ধরে যার শৃন্ত শৰ 

ত্রমিলে পৃথিবীপর ভিক্ষুবেশে নিরস্তর 
দেধিবে অদেহ এবে সেই ছুহিতায়্। 
আগে এ শবের কর দাহ-সংস্কার, 

মৃত্যুষ্পর্শ দেহ যাহা রাখিতে নাকিক তাহা 
অ-যৃত জ্গীবের বাসে-বধিবাক্য সার ।” 

কহিল তখন ক্ষুব্ধ নরদেহধারী, 

অমরীর দরশনে জিপ্ধ ভীত স্তব্ধ মনে 

লোমকণ্টকিত কায়া, বদনে অনিচ্ছা-ছায়া, 

অস্থি-সার শবে বাহু স্সেহেতে প্রসারি-- 

«কেমনে কহ গে! দেবি অনলের তাপে 

তাপিব এ কলেবর আশৈশব নিরস্তর 

ন্মেহে ভিজায়েছি যায় হরষ-সম্তাপে ! 

দ্রিয়াছি অমৃত ভেবে যাহার বদনে 

পায়স নবনী ক্ষীর স্শীতল ভক্ষ্য নীর, 

সুগন্ধ চন্দন চুয়া তান্থুল কপূর গয়া 
সে বদনে বহিজ্বাল৷ ধরিব কেমনে ! 

ভ্রমিয়াছি বহুকাল শ্মশানে শ্মশানে, 

দেখেছি নিদ্য় মন নরবারী কত জন 

শ্শানে করিছে দগ্ধ প্রিয়তম জনে, 

দেখেছি পরাণে কেদে কত স্ৃতা স্থুত 

প্রিয়তম পিতা-মুখে সহাগ্রি করেছে স্থুথে 

স্বরূপ! জননীর মুখাগ্নি করিয়া নীর 
আনিয়া ঢেলেছে তন্মে--শাস্ত্র- অনুগত । 
এ নির্দয় প্রথা কেন, ওগো ত্বর্গস্বতৈ? 

প্রিয়তম ভিন্ন আর সুসিদ্ধ নহে সৎকার-- 

এ প্রথা পালিতে প্রাণ দহে গুণযুতে !” 



ছায়াময়ী। 

সে বাক্য শ্রবণে মুগ্ধ অমরী তখন 

শব-পাশে দীড়াইয়। নিজমৃখ অগ্নি দিয়া 
রহিল কঙ্কালরাশি; সঙ্গে লয়ে মণ্ত্যবাসী 

উঠিয়৷ আকাশে উর্ধে করিল গমন ! 

তৃতীয় পল্লব । 

চলিল গগনপথে অমর-সুন্দরী 
কিরণের রেখা মত? শোতা করি নীলপথ 

সুধাগন্ধে বায়ুস্তর পরিপূর্ণ করি। 
সুদিত নয়ন, ভীত, কম্পিত শরীর 

অঙ্কেদেশে দেহধারী, এবে শৃম্তপথচারী, 
নুযুণ্ত প্রাণীর প্রায় স্বপনে যেন ঘুমায়) 

উঠিতে লাগিল ভেদি অনস্ত গভীর । 
উতরিল অবশেষে অমরী তথন 

গগনের সেই দেশে যেখানে নক্ষব্রবেশে 
অনন্ত ভূখগুরাজি করয়ে ভ্রমণ । 
প্রবেশে নক্ষত্র এক সে তারাগ্পিণী 

অস্ক হ'তে আপন।র রাখিল নিকটে তার 
জীবদেহধারী নরে যতনে তাহার পরে 

কহছিল। মুল স্বরে স্ুমিষ্টভ1ষণী-- 
কহিল! চাঠিয়া সুপ্ত মানবের পানে-_ 

* খোল চক্ষু দেহময়, এ ভূবন শৃন্ত নয়, 

ভ্রমিতে পারিবে হেথা যথা ধরাস্থানে | 

সবিস্ময়ে দেহধারী দেখিল তথন 

চারিদিক কুহাময়-_ মন্ত্যে যথা! শৈলচয় 

উন্নত বিনত তথা কুয়াসা তেমতি সেথা 

নহে দে নক্ষত্র-বপু মণ্ডিত কিরণ। 

আশ্বাসিত চমতৎরুত বিনীত-বচনে 

জিজ্ঞাসে তথন নর “এ কি পুনঃ ধরাতল 

আঁনিলে আমার দেবি ঘৃরায়ে স্বপনে (” 

অমরী কহিল-_“দেহী, এ নহে পৃথিবী, 
পৃথিবীর অনুরূপ দৃঢ় কুহেলিকা-স্তপ, 

অশ্বিনী নক্ষত্র নামে ব্যক্ত যাহ! ধরাধামে 

এই লোক সে নক্ষত্র-তৃলিও ন৷ জীবী। 

ষত দেখ তারাঁক্বপ অনস্ত-শরীরেঃ 

লকলি ইহার প্রায় দৃঢ় স্থির ধাতুকায় 

দূর হ'তে দেখ। যায়- -বথ। সে মহীরে-- 

১৮৯ 

কিরণের রাশিমত--কিরণমণ্ল ; 
কিন্তু এ নক্ষজ্ররাজি অতরল শৃন্তব্রাজী 
সবগ্নয় ধরার প্রায় দৃটীভূত সমুদায়,. 

মৃত জীবিতের বাস- প্রাণিময় স্থল । 
রচিত খনিজরাঞ্জি, পৃষ্ঠতলদেশ, 

পারদ, রজত, সীস, শিলা, স্বর্ণ সুসদৃশ 
কত ধাতৃ, মর্ত্যে তার নাহিক উদ্দেশ 
কারো পৃষ্ঠে অবিরল কেবলি তুষার 

কারো অঙে কুহাচয়, কেহ বা সলিলময় 
কেহ ুম্্াকাশাবৃত কারে! অজে সদ! স্থিত 

অনল-উত্ভতাপ তেজ--করিছে বিহার । 
জ্যোতিধিশারদ গুরু ধরাতে যাহারা, . 

তাহারাই ব্ রেশে দেখে এ নক্ষত্রদেশে" 
স্বব্ূপ কিরূপ করি, কোথার কি ধারা। 

ধরাতে নক্ষত্র নামে ডাকে এ সকলে, 

আমর। অদেহী প্রাণী অন্য নামে শৃন্তে জানি, 
এ সব বত্ত,লাকার ভুবনে যত বিস্তার, 

জীবাত্মার কারাগার অন্তরীক্ষতলে । 
তাপ বাণ্প বৃষ্টি ধূম ঝটিকা প্রভৃতি 

বেখানে প্রধান যাহ! তারি অন্থরূপ তাহা” 
ইভাদের নাম হেথা যার যে প্ররৃতি। 

দেহত্যাগে জীব-আত্মা পরমাত্মা-দেশে 
যাহার যে ছুঃখফল তুপ্রিবারে সে সকল 
যেখানে মাদেশ পায়। সেই সে মগ্ডলে যায়» 

পৃষ্ঠতল ভেদ করি অস্তিমে প্রবেশে । 

যত কাল শেব নহে জীবন-আ স্বাদ 
অন্তাপ-শিথানলে ততকাল সেই স্থলে 

থাকে সে পরা ণীপুগ্ত ভুঞ্জিতে বিষাদ। 
সে লালসা শির্বাপিত হয় যেইক্ষণে 

সেইক্ষণে মুক্ত প্রাণী. তেয়াগি শরীর-গ্ানি: 
সথ্য্য-আভা৷ অবয়বে, প্রকাশিত পুনঃ সবে 

তাজয়ে সে লোকগর্ড নিশ্তাপিত মনে। 

তার্দেরি অঙ্গের শোভা। কিরণ-অকারে, 
কাপিকাপি ঝিকি ঝিকি তারা-অঙ্গে ধিকি ধিকি 

চমকে মানব-চক্ষে শর্বরী আধারে। 
পাপমুক্ত প্রাণিবৃন্দ বিহরে তথন 

ব্রহ্মাণ্ড বেষ্টন করি, তাপিতের তাপ হরি 
হিতত্রতে সদা রত " আপন সামর্থ্যমত, 

বিধির বাঞ্ছিত কার্ধয করিতে সাধন ' 



১৯০ 
কত হেন মুক্ত জীব মানবমগ্ডলে 

ভ্রমে নিত্য নিশাকাঁলে -ঘুচীতে ভ্রাস্তির জালে 
দেখাতে সরণ পথ বিপথী সকলে । 
কত প্রাণী ধায় পুনঃ হরষে মগন, 

বিধির বাসনা যেথা গঠিতে নৃতন প্রথা 
নূতন আকাশ তারা, পৃথিবী, নৃতন ধার! 

নব-রবি নবশশী নৃতন ভুবন । 
যে লোকে এখন তুমি দড়ায়ে মানব, 

কুহালোক এই স্থান কপটী পাপীর প্রাণ 
নিহিত খাহার গর্ভে_ক্ষুপ্র প্রভা সব। 
. মিথ্যা ভাষ। প্রবঞ্চনা করিয়! ধারণ 
-ষে প্রাণী ধরণীপরে অন্তেরে ছলন1 করে 

'সকল পাপের মূ সেই সব জীবকুল 
এই লোক-জঠরেতে ভুঞ্জে নিপীড়ন 1” 
জী[ত জিজ্ঞাসে তারে--“কোথার সে সব 

না দেখি ত কোন দেহ, কোথায় ন! দেখি কেহ 
কেবপি কুহেলি-রাশি- নিবিড় নারব !” 
সঙ্গে এস এই পথে”--ব্লি দেবী শেষ 

জীবতের সাগে আগে চলিল সে তলভাগে 

স্ুবত্ম দেখায় তারে; আসি এক গুহ।-ঘারে 

অন্ধকার গুহা-পথে করিল! প্রবেশ । 

চতুর্থ পল্লব । 
প্যাড 

প্রবেশি গহবর-মুখে শুনিল শরীরী 
যেন কত প্রাণিবর, একজ মিশিছে সব, 

কলরবে সে প্রদেশ পরিপূর্ণ করি । 
'নবিড় অরণ্য বথা মারুত-নিস্বনে 

পঞ্জ-ঝার-ঝরম্বরে, সর্ধবদিক্ পূর্ণ করে, 
তেমতি অন্যট নাঁদ, ঘন স্বর সবিষাদ 

বহে স্রোত নিরস্তর সে ঘোর ভূবনে । 
ধূমবর্ণ বাম্পরাশি--গাঢতর ঘন-- 

ভ্রমে সে প্রদেশময় সর্বত্র প্রসারি রয় 
তমাবৃত নিশামুখে যেমতি গগন ; 
কিংবা যথা হিমখতু প্রদোষসময় 

গাঢ় কুকেলিকা-জাল -ঢাকে মহাতরু ভাল, 
4ইসরোবর পথ ঘাট শৃন্ গিরি নদী মাঠ 

_. ধৃ্রিত কুহীধূমে লুকাইয়৷ রয় ; 

হেমচন্দরের গ্রস্থাবলী। 

তেমতি সুহেলিচ্ছন্ন নিবিড় সে দেশ; 
গোধূলি-আলোক-মত ধীর ভাতি দূরগত 

কদাচিৎ স্থানে স্থানে, করিছে প্রবেশ । 
আলে। অন্ধকারময় বিশাণ ভূবন, 

জটিণ কুটিল গতি নান! দ্বিকে নানা! পথি 

চলেছে ফিরিছে ঘুরে, এই লক্ষ্য কিছু দুরে 
প্রবোশ তাহাতে কিন্তু অসাধ্যভ্রমণ। 

অসাধ্য ভ্রমণ যথ! কোন সিদ্ধযোগে, 
বিদেশী ব্রাজক যবে বুদ্ধি হত সুব্ধ রবে 
কাশী-বত্বেনিক্ষেপিত একা নিশিযোগে । 

সতত স্থালতপদ শরীরী মান 
চলে অমরীর পাছে ধীরগতি কাছে কাছে 

চলিতে চলিতে ধীরে হেরে অন্ধকারে ফিরে 

কত দিকে কত জীব সংখ্য অদভ্ভব। 

হেরে দেহধারী ভয়ে রোমাঞ্চিতকায়-- 
কবন্ধ সদৃশ সব বক্র গ্রীবা, ক্ষীণরব, 

পশ্চাতে হাঁটিয়া চলে পৃষ্ঠভাগে চায় 
ন1 পান দেখিতে অগ্রে নেআ্র নাসা মুখ 

ঘুরান পৃষ্ঠের দিকে কেহ নাহি চলে ঠিকে 
ঘুরূলে বায়ুর মত বেদনাতে সুব্যথিত 

বাক্য-নিঃসারণে যেন কতই অনুখ। 

চলে সবে করে চাপি কঠিন ক্ষণে 

কঠঠতল মুসূর্ু' বেদন! যেন ছুঃসহু 
নিত ব্যথিছে ক শ্বাস-প্রসারণে | 
এত জীব চলে থে, চলিবার স্থান 

কষ্টে অতি মিলে নরে; চলিল পথের পরে 
জটিল জনতা ঠেলি শতপদ যেন ফেলি 

শতপদ বক্ষে চলি করয়ে প্রয়াণ। 

দেহের উত্তাপে তারে জানি জীবকুল, 
ভগ্ন ক্ষীণ ক্ষ স্বর ' পন্লবে যেন মর্মমর 

নির্গত নিশ্বাস-পথে-ব্যথায় ব্যাকুল, 
কহিল--“শরীরী প্রাণী স্থুল দেহ তব, 

তুমি কেন হেথা নর হরস্ত এ গুহাস্তর 
কোথা আদি কোথ। অস্ত না|! পাইবে সে তাস্ত 

এ কুহঠ-গহ্বর, নর, দ্বর্গম ভৈরব 3 
কতকাল (ই) আছি হেথ! ভ্রমি এই ভাবে. 

ঘুরিয়! ঘৃরিয়া শ্রাস্ত তবু পদে পদে ভ্রান্ত 
চিনিবারে নারি পথ তৃমি কোথা পাবে? 
আলোকে ভ্রমণ সদা অভ্যাস তোমার, 

গহে দেহধারী নর, শীঘ্র ত্যজ এ গর 



ছায়াবন্না। 

আত্মাময় দেহ ধরি আম্র! ভ্রমণ করি 
আমাদের নেত্রপথে নিশি এ আধার ! 
নিবারি ফিরিয়া যাও ।*--ভখন শরীরী , 

কহিল “হে আত্মাময়, তব চক্ষে দৃর্ত নয় 
আমি কিন্তু যাব এই অন্ধকার চিরি, 

সঙ্গে হের কে আমার ।”-্বলিয়। সঙ্কেতে 

দেখাইল জ্যোতর্শয়ী, নিরথি সবে বিন্ময়ী 

শশব্যস্তে আথাস্তর, বনে বিস্তারি কর, 
পলায় পাপাত্মাগণ নিশি যথা প্রাতে ; 

কিংবা পিপীলিকা -শ্রেণী দলিলে চরণে 
চৌদ্ধিকে যেরূপ ধায় এইরূপে হেরি তাক 

পলাইল পাশকীর। সে কুহা-গহনে । 
প্রবেশে গহ্বরমধ্যে অমরী পশ্চাতে 

শরীরী পরাণী এবে, চলে ধীরে ভেবে ভেবে, 
কাতব-অস্তরে অতি ভয়ে ভয়ে করে গতি, 

দেখে জলে গুহাঁলোক---দীপে যথা বাতে। 

না যাইতে বহুদূর শরীরী হেরিল 
বদনে গু৪নাবৃত আত্মাদেহী শত শত 

চলে ধীরে, কতু দ্রুত, কথন শিথিল; 
চলে পথে, চলনের গতি চমতকার--- 

যষ্টি বাড়াইয়া ধারে ফেলি দেখে ফিরে ফিরে, 
এই চলে একধারে মুহুর্তে অপর পারে, 

ক্ষণে পৃর্বব, ক্ষণে পরে পশ্চিমে আবার । 

শরীর-গুঠনে ছাপ কত রঙে আঅশাকা ; 
কি যেন কক্ষের তলে লুকায়ে সতর্কে চলে, 

খরঞ্জগতি--+ক্ষে যেন বিন্ধিছে শলাকা। 

আচ্ছাদন, অবয়ব, ভাষ।, বর্ণ, বেশ, 

দেখিল বত প্রকার বিভিন্ন সে সবাকার, 

দেখিয়া ভাবিল দেহী ধর বুঝি শূন্যগেহী__ 
এক জাতি, এত জীব, ভুঞ্জে সেথা ক্লেশ! 
নিকটে আসিবামাত্র মিষ্ট আলাপন 

সৃছু সম্ভাষণ করি, 
দাড়াইল হাস্ঠযুখে শত শত জন । 
এত মধুপূর্ণ বাক্য মুখেতে সদাই 

যেন বা মিন্তা কত 

স্মরি যেন হদিতল 
তত আপনার আর কেহ যেন নাট । 

চাহি অমরীর মুখ মানব তখন 
“হে দিব্যাি | কহ একি, নেত্বে না কথন দেখি 

জন-প্রাণী ইহাদের, তবে কি কারণ 

জ্রুতগতি অগ্রসরি 

নেহ-মায়৷ পুর্বগত 
কতই সুখ-বিহবল 

১৯ 

এরূপে সম্ভাষে সবে ?"-_জ্যোতির্দায়ী বলে; 
“ও কথ। শুনে! না কানে চেয়ে। না এদের পানে 

ওরা জীব নরাধম ।”-_বলিয়! ঘুচাতে ভ্রম 
মুখের গুন খুলি দেখায় সকলে। 

নরদেহী চমতৎকৃত ভ্রাসিত অন্তরে, 

সবারি ললাটভাগে, দোখল অঙ্কিত দাগে 
«প্রতারক৮- লেখা দগ্ধ শলাকা অক্ষরে । 

তখনি জীবাত্সাগণ কাপিতে কাপিত্কে 
উদ্ধাপদে নতাশরে, ঘুরিয়। ঘুরিয়া ফিরে 
করে ঘোর 'আর্তনাদ না পারে ফেলিতে 

রুদ্ধশ্বাসে উড়ে যেন না পারে থামিতে,- 

মুখে বলে--“হায় হায় ধরায় তখন 
কেন বা চাতুরী করি পরের ত্বর্বন্থ হরি 

ষাপিয়া জীবনকাল-ভুঞ্জি এ যাতন।” 

রোষ-কষায়িত-নেত্র অধর-স্যকণে 
স্বণান্গাব বিলেপিত, অমরী চলে ত্বরিত 
মানব-দেহীরে লয়ে; পশ্চাতে বিস্মিত হয়ে 

শরীরী চলিল ধারে সে কুহা-গহনে | 
চলিল--বধির কর্ণ আত্মা-কোলাহলে, 

কেহ নাহি শুনে কাঁয়। সম্ভাষে সবে সবায়, 
বিকলিত কতরূপ অস্ফুট কাকলে । 

চলেছে সে আত্মাগণ নিরানন্দ মন, 

চলিতে চলিতে হায় অদ্ভুত ভীম প্রথার 
ছিন্ন গ্রীবা সহ তৃপ্, অন্ঠ কাধে বসে মুণ্ড 

কার মৃথে কার জিহবা ভীষণ দর্শন ! 
অন্ত নাই--ক্ষতি নাই--গতি অবিচ্ছেদ ; 

মাঝে মাঝে ঘোরতর মুখে বেদনার স্বর 

নিশাচর প্রেত প্রায় তম করে ভেদ । 

জিজ্ঞাসে অমরে চাহি দেহধারী প্রাণ 
"দি কারণে আর্তনাদ করে এর। কি বিষা। 

কি তাপে অন্তর দহে, কেবা ওরূপে চাহেন" 

বনত্রষ্ট যুথ ষেন হেরে অরণ্যানী ?” 

কহিল! অমরুমৃত্তি_“করিছে ভ্রমণ 
এই সব জীব ভেথা কতকাল এই প্র' 

এই কথা মনে ধবে করয়ে স্মরণ, 

তখনি হৃদয়তলে প্রবেশি প্রত্যয়--. 

না পাবে উদ্দেশ স্থান না পাবে পথ-্সন্ধা 

ছায়ারূপে দূরে খালি হইবেচক্ষেরবা 
প্রকাশে তখনি স্বরে নিরাশের ভয়। 



১৯২ ূ 

দেহধারী তুমি জীব বুঝিবে কিঞ্চিৎ 
ফি দুঃসহ সে যাতনা, কি নিরাশ। সে কল্পনা 

বাসন! থাকিতে চিত্তে ফলেতে বঞ্চিত ! 
মিথ্যুক পাপাত্মা এর--ধরাতে থাকিয়! 

জড়ায়ে অসত্য-জাল কাটিল। জীবনকাল 
এবে ভূঞ্জে ফল তার, এখনও চিত্তবিকার ; 

দ্বিধানলে জলে নিত্য এখানে আসিয়া । 

চল আগে"--বলি দেবী হয়ে অগ্রসর, 

 দ্াড়াইল! একম্থানে; শরীরী উৎ্ন্ুক প্রাণে 
পুনর্বার চারিদিকে চাহিল সত্বর। 
দেখিল সম্মুখে এক ঘোরতর বন, 

ঘনতর কুয়াসায় আত্বত সে বনকায় 

দেখিল জঠরে তার করিছে ভ্রমণ । 

কত জীব-দেহকায়া কতরূপ ধরি, 

কদলীপত্রের প্রায়, সতত কম্পিত হায়, 

ভীতদৃষ্টি মনরেশে হেরে সদ! পৃষ্ঠদেশে-_ 
পৃষ্ঠদেশে যমদূত ছোটে দণ্ড ধরি; 
সে বনের চতুর্দিকে বিকট নিনাদ 

_ উঠে নিত্য ঘোরোচ্ছাাসে আত্মাকুল মহাজ্রাসে 
করে ঢাকি শ্রতিতল করে আর্তনাদ । 

বিকট বিদ্যুতৎছটা মাঝে মাঝে তায় 
পড়ে অরণ্যের গায়, আত্মাকুল দগ্ধপ্রায় 
স্থাহন্ডোহন্মি শব্ধ করিত বৃক্ষ-বিবরেতে সরি 

লতাগুল্ু-অন্ধকারে আতঙ্কে লুকায়। 

সেখানেও নাহি শ্রাস্তি যাতন] সন্ত্রাসে ; 
বিবর-কোটর-গাঁয় যেখানে লুকাতে যায় 

সেইখানে গন্ধকীট উড়ে চারিপাশে, 
কর্ণমুল গণ্ডদেশে কটুল বস্কারে, 

জ্রমে সদা লক্ষ লক্ষ, ছড়ায়ে বিষাক্ত পক্ষ, 

উড়ে উড়ে চারিধারে আকুল করে টঙ্কারে, 

ব্যথিত জীবাত্মাকুল দংশন-প্রহ!রে । 

দেখে নর আত্মা-দেহ সে বন-ভিতরে, 
কত হেন গিরি-কৃটে নদী, গুহা লতাপুটে 

ক।দিতে ক।দিতে কাপে বিবরে বিবরে। 

বিবর ছাড়িতে নারে বিদ্যুতের ভয়ে, 
ভিতরে দুর্গন্ধময় কর্ণমূলে কৃমিচয় 
বঙ্কারে বিষণ্ন তানে বধির করিয়া! কানে 

অখাঁরু জীবাত্মাকুল বিবর-মা শ্রয়ে । 
হেন অন্ধকার দ্বেশ যেন নেত্র-পথে 

গুরুতর কোন ভার দৃষ্টি রোধে অনিবার 

* নটি 

না! সরে, না হয় ভেদ, কভু বোন মতে। 

কত আত্মা সে ছুঃসহ তিমির-গীড়নে 
করি ঘোর আর্তধ্বনি, বিছ্যুতাভ। শ্রেয় গণি 
বিবর ছাড়িতে চায়, ছাড়িতে না পারে তায়, 

এবে তমপায় অন্ধ দৃষ্টির বিহনে। 
দেহধারী মানবেরে অমরী সম্ভাষে-- 

“নিরানন্দ এই সব জীববুন্দ, হে মানব, 
দেখিছ এখানে ষত ভীত হেন ত্রাসে ; 

কূটজীবী প্রবঞ্চক ষতেক ছুর্ঘ্মতি, 
ধরাতলে বঞ্চনায় ছলিল। কত 'প্রথায় 
আপন হিতের তরে সতত পরম্ব হরে 

হের হে সে পাপীদের হেথা কি হুর্গতি। 
হের কি ছুর্গতি__কিবা বিশীর্ঘ মুরতি | 

জীবনের হুস্ভৃতি যত আগে ছিল স্বতিগত 
এবে কীটরূপে শত বধিরিছে শ্রুতি | 

না পারে সহিতে পুর্ণ আলোকের ছটা, 
কিরণ দেখিলে কাপে নিত্য দহে চিত-তাপে 
অদেহী চিত্তের দাহ-_ছুরস্ত বিষ-প্রবাহ 

ফুটিছে অস্তর-তটে করি ঘোর ঘট1। 
দেখ দেহী অইস্থানে”__ বলিয়া আবার 

অমরী “দথায়ে তায় সেই দিকে ধীরে যায়, 
দেহধারী নিরখিল সঙ্কেতে তাহার। 
দেখিল মরু-প্রাস্তরে জীবাত্মা ছুটিছে 

পতঙ্গপালের মত মধ্যস্থলে কৃপগত 
কত জীবাত্মার রাশি, খেদবাণী পরকাশি 

কৃপগর্তে নিরন্তর অনলে পুড়িছে। 
কূপের নিকটে তবে অমরী আসিয। 

দেখাইল মানবেরে, স্তক্তিত শরীরী হেরে 
অনলের হৃদে জীব চলিছে ভাসিয়া ; 
কুদ্রমুখ, কৃপগর্ত বিশাল ব্যাদ্ান, 

লক্ষ লক্ষ অহি তায় অনল মাথিয়। গায় 
লোল ভিহ্ব! গ্রসারিয়া লেহিছে জীবাত্মা-হিয়া 

নাচিয়া প্রমথগণ করিছে সন্ধান | 
বিকট কারু ক ধরি তীক্ষতর শর 

কুপগর্ভে নিরস্তর আত্মাকুল জরজর-- 
শরজালা অহিদত্ত-দংশনে কাতর ! 
যখন অস্থির সবে তীর বেদনায় 

অন্ধকার দৃষ্টি করি কৃপ-পার্ে ধরি ধরি 
উর্ধেতে উঠিতে যায় :- তখনি সে সবাকায় 

ভূতগণ শর ক্ষেপি গহ্বরে ফেলায়। 



ছায়ারূ্পী কত আত্মা সে প্রাস্তরময় 
শীর্ণ ক্রিষ্ট হতশ্বাস হদয়ে কত বিশ্বাস-_- 

কাহারও কথায় কেহ না করে প্রত্যয়। 

জননী বিশ্বাপী নয় আপন তনয়ে! 
পুত্রনা প্রতায়ে মায় পিতা দ্বিধে তনয়ায় 

' অবিশ্বাস পতি-প্রিয়া অবিশ্বাসে দগ্ধ হিয়া! 
মিত্রে না পরশে মিত্র প্রতারণা-ভয়ে ৷ 

আত্মাকূল এই ভাবে জ্রমে সেকাস্তারে। 

শ্রাজত হয়ে কত ধায়, লভিতে তরু-আশ্রয়, 
* পল্লব-শোভিত তরু প্রাস্তরের ধারে। 

তরুতলে আসে যেই, তুলিয়া মর্ম 

হেন বিষাদের স্বর ধরে লতা-পত্র-থর 

যেন ব1 উন্মস্ত বেশ কেহ তরুমুল-দেশ 
কে5 শাখা-পত্র ছিড়ে অধৈর্য্য কাতর । 
তখন সে পত্রদল বৃশ্চিক-আঁকারে 

শূন্য হ'তে নিতা ঝরে জীব-আত্ম। দেহপরে 
বিষাক্ত দংশনে দ্ধ করয়ে সবারে । 
পলায় জীবাত্মাবৃন্দ উধাও হইয়া, 

বদন বিকতাকাঁর, 
ভ্রমে তমোময় পা অপুরিত মনোরথে 

গহ্বরের কুহলিতে অদৃশ্য থাকিয়া। 
অমরী শরীরী চাহি কহিলা-_-“হে দেহী, 

এই জ্রম বিষগঞ, শাখা, শিখা, পত্র, পর্ব, 
তীব্র বিষপূর্ণ_-গন্ধে কেহ জীয়ে নাহি। 
ধরাতে “উপাপ' নামে এ তরু আখ্যাত, 

ষেষায় ইহার তলে, যে পরশে পত্রদলে, 

ষে শরীরে পড়ে ছায়া, তখনি সে জীর্ণকায়া 
নির্থাত জীবন-মৃল তখনি 'মঘাত।” 
হেরিলা ধরিত্রীবাদী সে গাঢ কুয়াসা, 

গহবরে আচ্ছন্ন যাঁয় ছুরন্ত প্রভা-ছটায় 
কখনও উচ্িস্া যায়--দিশি পরকাশা । 
তখন গহবরগত জীবাত্মা-মগুলী 

ভোগে যে দর্গতি কত দেখিলে হৃদয় হত 

পড়ি জড়রাশিপ্রার প্রাস্তর অরণ্য ছায়, 
নত গ্রীবা তূক্ষতলে করিয়া কুণুলী। 

না পাবে দেখাতে মুখ কেহ অন্ত কারে, 
জড়ীভূত শীর্ণকায়। সেই সব জীব-ছায়া 

নিশ্চল--নির্বাক যেন তুজঙ্গ তুষারে! 
বতদূত ভয়ঙ্কর আসিয়া তখন 

প্রত্যেক কুগুলীকত পাপাত্বারে করি ধৃত 
, ২৫7২৬ 

নিকটে না আসে আর 

১৯৩ 

তীব্রালোকে তুলি মুখ, খুলিয়া দেখায় বুক-_ 
হেরিয়া শরীরী ভয়ে পাণ্ডুর বরণ! 
স্বচ্ছ স্কটিকের প্রায় হৃদয়ের তল, 

দেখ! যায় সেকিরণে_ লেপিত যেন অঞ্জনে 

কু ক্ষুদ্র কত ছিদ্র পূর্ণ ক্ষতস্থৃল। 
আপনি ফুলিছে কতৃ আপনিফাঁটিছে . 

সেই সব ছিদ্রমুখ ছিন্ন-তিন্ন করি বুক, 
ক্ষত-শ্রাব মাথি গায় কোটি কমি ত্রমি তায় 

ছিদ্রে ছিদ্রে ছুটে ছুটে কলিজা কাটিছে! 
কত ভীতপূর্ণ স্থান হেরিল! শরীরী 

গাড় কুজঝটিকাময় সে ঘোর পাপী-মালয় 
অমরীর সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে ভয়ে ফিরি। 
ত্রযিতে লাগিল দেবী দেখায়ে নরেরে 

ধরাতলে খ্যাতিমান কত মিথ্যকের প্রাণ 
প্রতারক ছস্মভাষী বকধর্মী আত্মারাশি-_. 

এখন নিরুদ্ধ সেই গহ্বরের ঘেরে । 
দেখাইল মাঁনবেরে অমরী সেথায়, 

বৃক্ষ-বিবরেতে স্থান বসি কোন নরপ্রাথ 
রুদ্ধ ক গম্শ্বাস টানিছে কিহ্বাস়; 
বসিয়া «ভৈথস ওট* বিকট বদন) 

গন্ধকীট অবিরত উড্ডিয়া! পড়িছে কত' 
চক্ষু মুখ নাসিকায়, তাড়াইছে সে সবাক 

অজন্র অশ্রুর ধারা ঝুরিছে নয়ন । 
শূন্য হ'তে অনিবার ক্ষিপ্ত তশ্মরাশি 

উত্তপ্ত কঙ্করবৎ রোধি নাঁস! ওষ্ঠপথ,:. 
ব্রহ্ম তালু-তল-দগ্ধ ক্ষার-ভন্ম গ্রাসি ! 
করে করতল ঘাতি প্রেতরূপধারী 

চারিদিক ঘেরি তার, ছাড়ি ঘোর হুতঙ্কার, 

শবে বিদারিছে প্রাণ বন্ধমূল নিরখান 
মৌনভাবে কাঁদে জীব উরসে প্রহারি ! 
হেরিল অমরীবাক্যে অন্রন্র চাহিয়া 

ব্দনে জড়ান কর, *এপ্টনি” বিষগ্রদ্বর . 
«কাইদরের”* মৃত তনু সন্দুখে পড়িয়া, 
বদনে বিলাপ ক্ষরে হৃদ্দি বিদারিয়1; . 

সে প্রাণী কাছে তখনি, আসিয়া শুনিল ধ্বনি 
শুনিল এ নহে তাহ. সপ্ত গিরি রোমে যাহ) 

কপটি শুনায়েছিল জগৎ মোহিয়া ! 
অন্ত দিকে হেরে ফিরে গহ্বর-ভিতরে 

ললাটে গভীর রেখা, ঘৃরিছে জীবাত্ম। এক 
ঘোরে যথা অন্ধশ্বুষ তৈলচক্র ধরে। 



হেষচষ্্রেয়প্রস্থাবলী । 

,. জমে জীব শলাবিদ্ধ নয়নে নেহারি, 
পুষ্ঠরেখা বক্রভাব, ওষ্ঠাধরে লালাম্রাব, 

'নঙ্মুখেতে শিলাতলে রেখাঁক্কিত অশ্রজলে 
ব্যসনের পাঞ্চুটী পড়েছে প্রসারি। 
শরীরী জিজ্ঞাসে--“কার আত্মা এ পরাণী ?” 

অমরশী কতিল। তায়, কটাক্ষ কুট প্রভায় 

“ভারত-কলঙ্ক অই কুটিল শকুনি ৷” 
বলিয়। নির্দশ কল! হেলায়ে অঙ্তুলী, 

শরীরী ফিরায় অশথি সেই দিকে দৃষ্টি রাখি 
হেরে এক কঞ্চাসন কেদ-পূর্ণ কুগঠন, 

শৈলের অঙ্গেতে গাঁথ1-_শুন্তে কেতু তুলি। 
“এখনও আসন শুন্ত" অমরী কহিলা, 

“কিন্ত এ শিলাথণ্ডে বিধির বিহিত দণ্ড 
সত্যরূপী যুধিষ্টির সম্তাপ তূষ্জিল। , 

| একমাত্র মিথ্যাবাণী বলিয়া জীবনে _ 
সেই পাপে এ আলয়ে মনস্তাপে দগ্ধ হয়ে 

ধুস্তীপুত্র ধর্ম্ধর স্বাপরে প্রসিদ্ধ নর 
' সে পাপ খগ্ডিল। আসি এ তাপ-ভূবনে । 

তারি চিহ্ম হেতু এই শিলার আসন 
চিরস্তন বন্ধ চেখা, অলজ্ব্য নিযম-প্রথ। 

-. জ্ানাইনে শৈল-তঙ্গে কেতু-নিদর্শন। 
দ্ধ, দেছি, কত আত্ম! সন্ত্রাসিত এবে 

কাঁদিছে ওখানে বসি, নেত্রমণি গেছে খসি! 
সুখে শব হাহাকার, শ্রবণে বিকট বাঙ্কার 

জীবনে অসতা খল ছলনায় সেবে।” 

পরিহরি সে প্রদেশ চলিল! দক্ষিণে ১ 

অকস্মাৎ কোলাহল যেন চলে শোতে জল, 

চতুর্দিক্ হ'তে সেথা প্রবেশে শ্রবণে। 

এত অন্ধতম কুহা! সে দুর্গম স্থানে , 
ফোথ। হতে কোলাহল কোথা বা আত্মা সকল 

কিছু নাহি দৃ্ঠ হয়, খালি ভীতি-শবময় 

কলরব ভয়ঙ্কর প্রবেশিছে কানে । 

সেখানে পশিতে নর দ্েখিল সভয়ে 

জ্যোতির্শয়ী ক্ষণে ক্ষণে. যেন দ্বিধাযুক্মনে, 
ভাবে কোন্ দিকে পথ কুহা-অন্ধ হরে। 
হেনরূপে চলে দৌহে-্গুনে অকন্মাৎ 

পশ্চাৎ পারশুদ্বর উচ্চনাদে পুর্ণ হয় 

যেন অতা! কতজন অন্ধকারে অনর্শন 
বলিতেছে ঘোরম্বরে বচন নির্ধাত-- 

ৰ 

“সাবধান সাবধান পম্মুথে গহ্বর 

পাতাল অতলম্পর্শ অসীম ভীম হুর্ঘর্ 
কে যাও নিরপ্ত হও--নছিলে সত্বর 

পিয়া প্রপাঁত-মুখে ছুটিবে এখনি 
সে অতল তলদেশে, কে যাঁও শরীরী-বেশে 
ক্ষাস্ত হও-_ক্ষাস্ত হও, অইথানে স্থির রও 

পদমাত্র নিক্ষেপিলে নিপাত তখনি ।” 
কপালে ধর্মের বিন্দু স্তব্ধ কলেবর, 

শরীরী দাড়ায়ে সেথা নেহারে অপূর্ব প্রথা 
ছুরস্ত প্রপাত ছোটে শব ভয়ঙ্কর । 

নেহারি পাতালদেশ দেহীর পরাণ 
আকুল হইল ভয়ে যেন মৃগীগ্রস্ত হয়ে 
হেরে ঘুরে শূন্তদিক নেত্র-পাতা অনিমিথ 
পড়ে পডে যেন শ্লোতে হারাইয় জ্ঞান । 

দেখিয়া অমরী নরে ধরিল তখনি, 
মুহূর্তে দিলা চেতন, শরীরী বিহ্বল মন 

কহিল “ন। থাঁক হেথ!, হে দেবনন্দিনি, 

অন্ধ কোথা! লয়ে চল--দেখ দেহে চাহি |” 

অমরী ভাবিয়া দুখ হেরে লোমকৃপ-মুখ 
কণ্টকে আচ্ছন্ন ষেন পুলকিত দেহ হেন 

কহিল! আশ্বাদি নরে “প্রয়োজন নাহি, 

প্রবেশি এ ছুর্গমেতে--ও গুহা গহিত 

বিধির বিধান-বলে, আত্বাকূল-অশ্রজলে 
পরিপূর্ণ চিরকাল-_নিত্য উচ্ছাঁসিত। 

বিষম দ্ুঃখেব ভাগী বিশ্বাসঘাতক 

মত্তযলোকে বত জনঃ মিব্রধাতী ক্র র মন-_ 
ঞ্ 

অই পাতালের তলে চল যাই অন্তস্থলে 

নিরখিতে অন্তরূপ পাপের নরক ।” 

পঞ্চম পল ব। 
সহি ৮ 

উঠিল অমরী এবে অন্ত তারা-লোকে , 
অঙ্ক হ'তে রাখি নরে কহিল! হ্মিষ্ট স্বরে 
“স্বাতি নামে ধরাতলে বলে যে আলোকে 

এই সে নক্ষত্র দেখ ।”-_নেহারে শরীরী 
নিরন্তর বু্টিধারা পারছের ধারাকার! 
সে ভুবন শুহ্ত-তলে বথা শ্রাবণের জলে 

ল্লাত মহীতলে সদ বায়ু বন গিরি | 



পড়ে ধার! ক্ষণকাল নাহিক বিরাষ--. 
পড়ে সে তুবনময় জীব-আতু! দৃশ্ঠ নয় 

হিমানীর মরু যেন নীরদের ধাম! 

প্রবেশিল নরে লয়ে সমরী তখন, 
অন্তর-ভিতরে তার হেরে দৃশ্ত ভীমাকার 
শরীরী কম্পিত দেহ কপালে শ্বেদের ন্েহ 

দেখ! দিল বিন্দু বিন্দু-_নিশ্চল নয়ন; 
দেখিল জপিছে আলো সে লোক-জঠরে, 

রক্তবর্ণ ঘনচ্ছটা, চারিদিকে ভীষঘটা 
নিশাকালে জলে যথ| বেলা শ্যস্তপরে ; 

উৎকট লোহিত আঁভা--জানাতে নাঁবিকে 
কোথা গিরি জলমগ্রা কোথা সিন্ধুপোত ভগ্ন 
লুকায়িত জলতলে কোথা বা ভাঙ্গিয়া চলে 

চঞ্চল বালুকাচর বর্ম কোন্ দিকে । 

অথবা! শৈল-শিখরে যুদ্ধকাঁলে যবে, 

জালে ঘোর দীপ্ত জালা ৫সনিক প্রহরীমালা 
কুহাবৃত নিশিকোলে লুকালে নীরবে । 

সে আভার প্রতিভাতি অণুমাত্র ভাব 
বুঝিবে দেখেছে যারা নিশীথের তারাকার! 
রক্তবর্ণ কাচপিও্ড ধরি যাহে পোতদপ্ড 

ভাগীরথী-জলে ভাসে জানায়ে প্রস্তাব, 
দেখিতে তেমতি ছটা, অথবা যেরূপ ূ 

লৌহ-অশ্ব ধাবে যবে ক্িষামার ঘোররবে 
যামিনী, ধরণী শুন্ে করিয়া বিদ্রপ। 

ধবক্ ধবক্ জলে অজ-কেশর-পুচ্ছেতে 

চলে যেন অজগর রক্তচস্ষু ভয়ঙ্কর; 

ধস্ ধস্ হ্ষাহাঁন বহে নাসিকার শ্বাস 

নান। জাতি নরবুন্দে উড়ায়ে পৃষ্ঠেতে। 

জলে সেইরূপ আলো! প্রচণ্ড উৎকট, 

প্রভাতেই যেন তার চারিদিক্ অন্ধকার 
ঝলসিত চক্ষু নর ভাবিল সম্কট। 

কম্পিত শরীরী-দেছ আলোকে নিরখি, 

সর্বাঙ্গ শরীরমর ভয়েতে তেমতি হয় 

খুমাইয়া অকম্মাৎ অহি-দেহে দিয়া হাত 

অন্ধকার গৃহে যথ। জাগিল চমকি। 

না যাইতে বছুদুর শুনে ঘোর নাদ, 

উচ্চৈঃত্বরে আত্মা-মুখে--শেল বিন্ধে যেন বুকে 

শুনিলে কেমনি যেন চিতে অনাধ্কাদ ! 

গনিল উঠিছে স্বর শ্রধণ বিদারেত।. .:. 
আ্রাহি রাহি জ্াহি জীবে নিবে নিবে নাহি নিম 
কি ছুরস্ত দাহ অরে, দহে দেচ ভরে সরে, 

কি আছে ব্রদ্ধাগুমাঝে এ তাপ নিবারে ! . 
আর্তনাদ শুনি নর আত্মাময়ী সনে | 

চলিল যে দিকে স্বর হেরিল হয়ে কাতর 
আর্ডনাদকারী সেই আত্মাদেহিগণে। 

দেখিল ললাট বক্ষে “হত+-_ চিচ্ছু লেখা 

দ্ধ লৌহশুলাধারে ! নিরখিল সে সবারে--". 
নিবদ্ধ দেহের গ্র, অঙ্গার সদৃশ কন 

অঙ্গ অবয়ব চক্ষে নিরাশার রেখা | 

তাদের নিকটে আসি শরীরী পরাণী 

কহিল ““হে জীবময় আমাদের গতি নক 

হেবিবারে তোমাদের এ ছুর্গতি-প্লানি ; 

সে নিষ্ঠুর কৌতুকের পরবশ নহি : 
এসেছি খুঁজিতে তায় হারায়েছি মরতে যায় 

এসেছি মায়ার ভাবে বন্ধ হয়ে এই ঘোরে 

আমিও ধরেছি দেহে জীবনের অহি! 

জানি জাল] আত্মাময়, সম্তাপ কেমন? 

শরীরীর সাধ্য যাহা কহ এবে শুনি তাছা 
বলিতে সে কথ! যদি না থাকে বারণ; 

কহ কি কারণে সবে বিরুতের প্রায় ! 

কি হেতু দেহের পর  এরূপে নিবন্ধ কর. 
কারো পৃষ্ঠে, কারে! বুকে,কারে। কটিজজ্বা, মুখে. 

ভ্রমণ শয়ন গতি পঙ্গুর প্রথায় ?” 

বুঝিল। কণের স্বরে জীবাত্মা-সগুলী; 
নরে দেখি নিরখিয়'ত  নেত্র-কোণে দগ্ধ হিক্া 

অশ্রধারারূপে ষেন উথলিল গলি। 

কহিল, “হে দেহধারী, জীবে বত দিন 
লিখ জীবনের মূলে তপ্ত শলাকার শুনে 
এ দগ্ধ জীবনের কথা_-কেন হেথা হেন প্র, 

আমাদের আত্মাময় জীবন মলিন? ৃ 

ছিলাম ধরণীধামে আমর! যখন 
তোমারি মতন দেহে, দয়া, মায়া, ক্ষমা, কেক. 

ন! দিয়াছি হৃদিতলে আশ্রয় তখন, - 

ত্বার্থ পদলাসলাতে লোভের দহনে, 

অন্ধ হয়ে জীব-দেহে দূরে ফেলিয়| দয়! সেভ 
যেথা কৈচ্ছ অআ্তাধাত, সে অঙ্গে তাহার হাত 

নিবন্ধ এখন, হায় অচ্ছেগ্ত বন্ধনে । 



হেমচল্রের গ্রন্থাবলা। 

সাধ্য নাই, আশা নাই, খুঁলিতে-_তুলিতে, 
_ ৰক্র ভগ্ন বিকলাঙ্গ, আশা মোহ শান্তি সাজ, 

ছিন্ন দেহে ছন্ন জীবে হতেছে কাদিতে । 
বলিয়া উচ্ছাঁসে সবে ভীষণ চীৎকার । 

- গুনিয়া শরীরী নর শ্রসণে তৃলিল কর; 

_ সেরূপ মরমভেদী আর্তনাদে বাযু চ্ছেদী 
ধরাতলে নাহি কিছু তুল্য তৃলনার । 
অমরী-আদেশে এবে ছুঃখিত মানব, 

চলিল হৃদয় চপ তেয়াগি সে মহাপাগী 
.. খেদপুণ আত্মাকুল সেখানে যে সব। 

. ক্ষণেক চলিতে পথে নাসারদ্ধ-পরি ; 
উঠিল অমনি ঘ্বাণ হেন তীব্র অনুমান 
অস্থির শরীরী জীবী দেখিয়া বঝিলা দেবী 

নিবারিল সে ছূর্গন্ধ “ধাগন্ধ ঝুরি। 
কছিল! আশ্বাসি--“দেহি, না হও আ্রাসিত, 

দেহেতে ঘা কিছু ক্লেশ যখনি হবে প্রবেশ 
তথনি কহিও, তা] হবে নিবারিত।* 
বলি পুনঃ অগ্রলর 7; পশ্চাতে শরীরী 

বাক্শুনঠ মন্দগতি চলিতে লাগিল পথি 
উতৃর্দিকে নিরধিল দেখিতে অতি পিচ্ছিল 
ও কুধিরাজ্ত মৃত যেন রয়েছে বিশ্তারি। 

.- নিকটে আসিয়া আরও দেখিল মানব, 
স্কুটিছে সে মৃতবৎ যথা সিদ্ধ অন্নকথ 

বাম্পাকারে ধৃম তাঁয উলি ছুটে বেড়ায় 
ফুটে ফুটে উঠে নিত্য-_নিয়ত উদ্ভব । 
তেমতি দেখিতে যথা পচাগন্ধময়, 

ঘুন্দরী অরণ্য-কোলে শু থাল বিল থোলে 
অপক পক্ষের রাশি ছড়াইয়া রয় ! 
পরশনে সে কর্দম মানব-শরীরে, 

আপাদ মস্তক যুড়ে সর্ব-অঙ্গ যেন পুড়ে, 
কাঁতরে কহিল নর চাঁহি অমরীরে-- 
“প্রাণ যায়, প্রভাময়ি, দগ্ধ হয় দেহ, 

দেহে না দহন সয় নিশ্বান নির্গত নয় 

নাহি মারতের লেশ কঠে যেন ফ'াসে ক্লে 
স্বংপিগ্ড ফেটে যায় ভাঙ্গে যেন কেহ! 
দাহ-ক্ষত পদতল শরীর আনন, 

জলে যেন তপ্ত বানু পিপাসায় শু তালু 
ধূলিবৎ জিহ্বারস না সরে ভাষণ!” 
বলিয়া মূচ্ছিতবৎ পড়িল মানব। 

ন্িতল বামু সধারি নিজ শ্বাসে মৃচ্ছা হরি 

অমরী তুলিয়া তায় উর্ণনাভ-জাল প্রায় 

নিজ গুঠনেতে ঢাকি সর্ব-অবয়ব। 
নরে চাহি কহে দেবী “এখন শরীরী, 

ত্রমিতে পারিবে হেথা অধিক্ন অমর-প্রথা 
শীত, গ্রন্থ, বৃষ্টি, তাপ সকলি নিবারি।” 
আশ্বস্ত শীতল দেহ শরীরী তখন, 

পুনঃ সে মৃত্তিকাপরে প্রবেশে সাহস-ভরে 
অগ্রভাগে দেবীমুণ্ি উৎফুল্ল নয়নে ক্ষতি 

ধীরে ফেলি চারুপদ করেন ভ্রমণ। 
বুঝিল মানব এবে সে ম্ৃৎংপরশে, 

পঙ্ক যথা জলসিক্ত রুধিরের ধারাপৃক্ত 
পিচ্ছল তরল তথা চরণ-ঘরষে, 
দেহভারে মৃত যেন ঘুপিয়া বেড়ায়! 

দেবীরে সহায় করি চলে নর পঞ্ষে (পরি, 
লৌহ-অ।বে সুছুর্গম ভয়ঙ্কর ৫স কর্দদম, 

পদে পদে স্থলে পদস্থির নহে তায়। 

বহিছে প্রবাহ এক সে পঙ্কিল দেশে, 
কালির সরিৎ যেন কালতর ঘুর্ণ ঘন 

ভীষণ তরঙ্গ তৃণি বিভীষণ বেশে ! 

দুস্তর কান্তার-মাঝে চলেছে সরিৎ 
অন্য জঙগবিন্দু নাই কোন দিকে মরু ঠাঁই 
নাহি বায়ু, তরুচ্ছায়া বিঘোর বিকট কায়া 

চলিছে একাকী সেই নিভৃত সরিৎ ! 
ছুটেছে কল্লোলরাশি ভয়ঙ্কর রোষে, 

চক্র।কারে ঘূর্ণাবর্ত ঘৃরিয়] চলিছে নিত্য 
নির্ব্বাত শৃন্যেতে শব্দবিন্দু নাহি রোষে ! 
এ হেন নিঃশব স্থান বামুশুন্ত লোক, 

আপন নিশ্বাস-শবে দেহধারা নিজ স্তক্ধে 
যেন দুর শুশ্ত কোলে কেহ প্ররিধ্বনি তোলে 

জলিছে ভুবনময় বিকট আলোক! 

দেখে জীব-আত্ম! কত রুদ্বশ্বাসে ছুটি 
পড়িছে সরিৎ-অঙ্গে ছুটিয় স্রোতের সঙ্গে 

ভাসিছে ড.বিছে নিত্য কতু তীরে উঠি, 
পিপাস।-আতুর প্রায় আবার সরিতে 

তখনি দিতেছে ঝাপ মুহুর্ত না সহি তাপ 

আবার উঠিয়া তীরে লুটিছে পন্ক শরীরে 
কখনও তুফানে লুটে ভাসিতে ভাসিতে। 
কত আত্মা তীরে নীরে এরূপ বিব্রত 

বিস্ময়ে হেরিল নর . হেরিল হয়ে কাতর 
অসহ্ যাতনা ষবে আয়ু ওষ্টাগত। 



. ছায়াময়ী। 

তখন সে আত্মাগণ করিয়! চীৎকার, 

ডাঁকে বিধাতার নাম প্রহারি হৃদয়ধাম 
নুষ্ঠিত তরঙ্গ বুকে ত্রাহি__ত্রাহি শব্দ মুখে 

অবসন্ন হস্ত-পদ তরঙ্গে বিস্তার । 
এবে অনন্তের কোলে শ্রুতি-বিদারণ 

হয় ঘন বজরনাদ ! অস্তরেতে অবসাদ 

গভীর আবর্ত-গর্ভে ডুবে আম্মাগণ। 
অমরী কহিল! ধীরে চাহিয়। মানবে” 

“যত দিন স্পৃহাঁলেশ রবে চিত্ত রবে ক্লেশ 
জীবনের পাপাস্বাদ ষতকাল অবসাদ 

না হইবে চিত্তমূলে এইভাবে রবে 
এই সব নরাধম”--বলিয়! অমরী 

চলিল অনেক দূরে 3 মানব বিষাদে ঘৃরে 
দেখিল সম্মূধে পুনঃ নেত্রপাত করি--. 
দেখিল শ্রেণীতে বদ্ধ আত্মা অগণন 

অর্ধ-মগ্র হয়ে নীরে বসিয়। নদের তীরে 
রুধিরে অঞ্জলি করি পুত্র পৌন্র নাম ধরি 

নয়নে বিষাজ দৃষ্টি--করিছে তপণ ! 
তুলিছে সে রুষ্ণোদক অঞ্জলি পূরিয়, 

মিশায়ে অশ্রু রধিরে একে একে ধীরে ধীরে 
কাল-তরঙ্গেরংকোলে দিতেছে ফেলিয়া । 
দেখি চমকিল দেহী --দেখিলআঁবার, 

সরিৎ-ললিল ঢাঁকি ছাঁয়ারূপে থাকি থাকি 
কত্ত শব নদ-অঙ্গে ভাসিছে তরঙজসঙ্গে 

কত চিহ্ন কত স্থানে অঙ্গেতে সবার ; 

ঘেরি আত্ম! গ্গনে জনে ঘৃরিছে নিকটে, 
কাহারও জঘন ধরে কাহার অস্ক-উপরে 

কাহারও অঞ্জলিপুট বক্ষঃ কটিতটে। 

থা পুরাণের কথা প্রাচীন লিখনঃ 
কাল-অঙ্গে ভাসি কালী শবরূপে দেহ ঢালি 
ঘোর পচাগন্ধময় ঘেরি হরি হিরগ্ময় 

ঘুরেছিলা মহাকালে করিয়া বেষ্টন। 

সেইর্বপে শব হেথ! ভাসে কষ্ণনদে, 
মুখে রোদনের রব ঘুরে ঘরে ফিরে সব 

ছুই কুল পূর্ণ করি আক্ষেপ-নিনাদে। 

(হরে সে জীবাস্মাবৃন্দ করি নিরীক্ষণ, 

প্রতি শবে ক্ষতস্থান প্রতি ক্ষত পরিমাণ 
হেরিয়া বিকাঁরে পুরে ত্বণা করি ফেলি দুরে-- 

অকম্মাৎ ছিন্লশির--বিকট-দর্শন |. 
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দেখি দেহী হতজ্ঞান; অমরী তখন-- 
পরদ্রব্-অপহারী মহাপ্রাণী হত্যাকারী 

ঘোর পাপী এর! সব জঘন্ত জীবন । 
'জিজ্ঞাসে মানব তারে--«এ নদ-উদয় 

কিরূপে কোথায় কহ আমায় সেখানে লু 
বাসন! দেখিতে হয় এ সরিৎ কি প্রথায় 

হেন রূপে হেন স্থানে প্রবাহিত হয়!” 
“দেখাব” বলিয়। দেবী চপিল সত্বর ; 

উতরি অনেক পথ মানবের মনোরথ 

পূর্ণ কৈল। দেখাইয়া সরিৎনিঝ'র | 
দেখিল নরের কূলে দেবীর নির্দেশ-__ 

আত্মারূপী কত জন বসিয়। ক্ষিধধ যেমন 
হেরিছে হ্ৃদয়তল বক্ষঃ ভেদি অবিরল 

বহিছে উত্তপ্ত ধারা সরিৎ উদ্দেশে । 
বসিয়ছে আত্মগণ বিদীর্ণ উরস; 

উগাঁরি উগারি ধারা পড়িছে কালির পারা 
ঘনতর নীলময়, কটুল বিরস, 
বহিছে তেমতি--ষথা ঝরে খনিমুখে 

কালিবর্ণ জলধার অনর্গল অনিবার 
মাখিয়া অঙ্গার-ক্লেদ খনি-অজ করি ভেদ 

বেগে প্রব!হিত শেষে ধরণীর বুকে। 
কিংবা যথা কালিন্দীর কষ জলরাশি 

যমূনোত্রি নগবুকে বহে বেগে নিম্মমুখে 
পড়ে ধরাতল-দেহে কল কল ভাষি। 

বসেছে জীবাত্মাকুল ভন্মাসনোপরে, 
উৎকট বেদনা-রেখ ওষ্ঠ গণ্ড নেত্রে লেখা 

বিদাবিত বক্ষঃস্থল নিরখিছে অবিরল 
গওষে করিছে পান ধারা-আোত ধ'রে । 
বিকট বিষাদ-নাদ মুখে মুহুর্,হ, 

গুলিলে তাঁদের স্বর বোধ হয় যেন বন 

বহে ভের্দি মর্মতল-_শব্ধ করে হ হ। 
অমান্থযী সে নিনাদ শুনিতে তেমতি,, 

যেন জনশৃন্ত ক্ষেতে বাষু পশে কলসেছ্ছে : 
নিশীথে প্রাস্তরপথে ভ্রামিত করিয়! নরে- 
কিংবা মুমূষুর ্বর কুণ্রাব্য যেমতি 7 

“কে এরা” জিজ্ঞাসে দেহী 7 অমরী উত্তরে ১ 
“অবনীর পাপরূপ দয়াশৃন্ত বত ভূপ 

সেই পাপী এই সব এ তাপ-গহ্যর়ে। 
হের দেখ অইখানে--পাঁরিবে চিনিতে, 

যত জীব নৃপসাজে তাপিত ধরঙীমাবে 



১৯৮ 

ষাতিয়! এশখবরধযমদে ভাসাইল অশ্রনদে 
দৌরাত্ম্য-পীড়িত নরে--স্ব-ইচ্ছ। সাধিতে। 

হের অই ভম্মরাশি-আসনে যে পাপী-_ 
অই কংস ধরাপতি দয়াশূন্য-ছিন্নমতি 

উৎসন্ন করিল আগে ষছুকুলে তাপি। 

নিম্পীড়িত মধুরার বক্ষঃস্থল দলি, 
দেত্বকীব মনোছুথে লিখিয়া ভারত-বুকে 
আপন কলঙ্ক-রেখা এখন বিরাঞ্জে একা! 

এ ঘোর নরকে বসি- মনন্তাপে জলি। 

হের অই সাত শিশু স্কন্ধদেশে পড়ি, 
ফিবলিছে কানে কানে বিষ ঢালি দগ্ধ প্রাণে 

নেত্র-কাছে যমদূত হেলাইছে ছড়ি। 
দেখাইছে শিলাতল-এঃপ্রহারি যাঙাতে, 

সভোঞাত শিশু-দেহ বিনাশিল ত্যজি নেহ 

ছের দেখ লৌহ-পারা জননীর স্তনধার! 
শিলাতে অকিছে অঙ্ক গ্রতি বিন্দুপাতে ।” 
সে জীব পশ্চাতে ফেলি চলে ছুই জন; 

কিছুছৃরে গিয়া ফেরে হেরে পরিথাগ্রপারে 
অগ্রেতে অচল এক ধূসর বরণ। 
উৎকট আলোকচ্ছটা পড়িয়া তাহায়, 

যাহভয়ক্কর বেশ . করেছে ভধরদেশ, 
এফ! সেই গিরিপরে আত্মা এক বীণা-করে 

.. ভাসিছে নেত্রের নীরে বসিয়া সেথায় । 
বিস্ময়ে জিজ্ঞাসে দেহী অমরী চাহিয়া 

“কার আত্ম হেরি অই দগ্ধ বীণাকরেলই 
এ ভাবে প'পাত্মা লয়ে ওখাঁনে বসিয়া |” 
উদ্তরিল জ্যোতির্শয়ী “অচল-পশ্চাতে 

আমরা এখন, নর, তাই ও গিরি-শিখর 
দ্বেখিতে না পাও ভাল, কিছু ভ্রতপদ চল 

চল নিরথিবে সব আরোহি উহাতে |” 
পার হয়ে শুফ খাত শিখরের তলে 

ক্রমে দোহে উপনীত 
উঠিতে লাগিল এবে সে উচ্চ অচলে। 
শরীরী ধন্মাজ-দেহ আরোহিতে তায়, 

থে ভাগে চরণ সবে সে ভাগ তখনি ঝরে 
নাহি পায় স্থান এক দুঢপদে মুহূর্তেক 

ধেখানে চরণ রাখে ভূধরের গায়; 

নাসা-মুখে ঘনশ্বাস চাহে দেবী-পানে ? 
যুঝিয়। অমরী তায় করে ধরে লয়ে যায় 
 অচল-শিখরদেশে পাপাত্ব। যেখানে |. 

অমরী সহ জীবিত 

অমরী বলিল! নরে, “খালি থাক দেহ 
ওই গিরি -"গুন নর, উঠিতে ইহার পর 
শরীরীর শক্তি নাই. বিষষ ছুঃখের ঠাই 

এ গিরি জীবাত্মা বিনা না পরশে কেহ।” 

বছ কষ্টে শিখরেতে উতরিলা শেষে; 
তখন জীবিত প্রাণী হেরিল। বিস্ময় মানি 

চাহিয়! চকিত-নেতজ্রে গিরি-অগ্রদেশে-- 

দেখে রাঁজধানী এক বিশাল বিস্তার, 
পরিপূর্ণ ধৃমানলে, মাঝে মাঝে শিখা জলে, 
যত গৃহ হর্শা তার দগ্ধ ইন্ধনের প্রায়--- 

লক্ষ গ্রাণি-কোলাহলে শব্ধ হাহাকার, 

বীণাঁদগুধার আত্ম। একদৃষ্টে চাহি, 
বিগলিত অশ্রধারা, হেরিছে উন্মাদপারা 

সে বহ্ি-তরঙ্গ-ভঙ্গ ক্ষণে ক্ষান্তি নাহি! 

ছুঙ্বয় পবন-বেগে রুদ্ধ শ্বাস বাতি, 
স্কীত নাসারন্ধেছাড়ে নবেগে ঘন আছাড়ে 

দগ্ধ বীণদেণ্ড দার ভাক্ষিয়! পৃষ্ঠের মেরু 
কতৃ বক্ষঃ ভালদেশে প্রহারে নির্থাত। 

দারুণ আক্ষেপে তার শিল ড্রব হয়, 

বলিছে-_“ক্ষণেক ক্ষান্তি দেহ দেব চিতশাস্তি 
পারি না--পারি না আর দাহ নাহি সয়। 

বুঝি নাই ধরামাবে-_এরশ্বর্ধ্য-উন্মীদে- 

লোকপতি হ'তে হ'লে কত সাম্য-ধৃতি-বলে 

লোকেরে পালিতে হয়, কেন বলে ধর্ম 

লোকপালে ধরাতলে-_বুঝেছি বিষাদে ।” 

দূরে দাড়াইল দেহী মানিয়! বিস্ময়, 
ভয়াতুর মৃছুত্ঘরে দেবীরে জিজ্ঞাস! করে-- 

*কেব। এই ভূঞ্কে হেন সম্তাপ ছুর্জয় ? 

জীবিত নরের বাণী শুনি সে শিখরে 

কটুম্বরে জীব বলে--“কে তুমি হে এ অচলে 

জীবিত শরীরধারী? তুমি কি কেহ তাহারি 
যাহার পীড়নকারী নৃপ এ ভূধরে ? 
হও বা নাহও শুন নিদয় পরাণী, 

আমি “নীবরো” ধরাপতি--রোমের নিপাতগতি 

ধরার কলক্কপাতি-_নরকুলগ্লানি ! | 

নিক রাজধানীকায়া জলিয়। অনলে, 

সুখে বীণাবাছ্য করি বসিয়া শিখরোপক্রি 
হেরেছিম্থ শিখানল প্রভূত পিয়ে গরল 

পুরাতে চিত্তের সাধ ধরনীমণ্ডলে ।” . 



ছারাবয়া। 

বলি, পুনঃ পূর্বভাব আবার ধরিল। 
অমরী-ইঙ্গিতে নর তেয়াগি গিরি-শিখর 

পদ্দাক্কি গণিয়া তার আবার চলিল। 
কত নব গুহা থাত্ এডারে ত্বরিত, 

উপনীত দুক্তনায় যেখানে অচল-প্রায় 
পাবাণ-প্রাচীর অঙ্গে গাথা যেন প্রুতারি সঙ্গে 

আত্মাময় দেহ এক শূন্যে প্রসারিত। 
সে প্রাচীর-তলভাগে বহিছে ভীষণ 

রক্তের সলিলাকার বেগবতী শ্োতাধার 
* তীরে পাষাণের পুরী মলিন-বরণ | 

অস্কুলী হেলায়ে দেবী দেখাইলা নরে, 
পুরীর পরিখা ভিত্তি বুরুজ গম্বুজ কীর্তি 
চাহি পরে উদ্ধপানে দ্েখাইয়! পাপ-প্রাণে 

বলিলা__“শরীরি, তুমি চিন কি উহারে ? 
অই পাপী নর-মাত্মা বিকট আকার, 

কষঃশ্মক্রধারা ছায়া ধরাতে ধরিল! কায়া 
নিষ্ঠুর ভূপাল-বেশে, যে নাম উহার 
শুনিলে এখনি তুমি ঢাকিবে শ্রবণ; 

হৃদয় অঙ্গারময়__ মানবের হৃদি নয় 
বঙ্গের সৌভাগ্য-চোর দৌরাত্ময-আাধার ঘোর 

কেতুরূপে ধরাঁতলে ঠকল বিচরণ। 
গর্ভবতী রমণীর জঠর খণ্ডিয়া, 

দেখিতে জরায়ুপিগ জীবিত জীবের দণ্ড 
করিত অশেষরূপ দুর্ধ্ধদে ডুবিয়া। 

দেখ সে পাপের চিহ্ন এবে আত্মাদেহে, 
পাষণ্ডের হৃদিতল উগারিছে ক্লেদ মল 
হস্ত পদ বক্ষঃ শির পাষাণ-প্রাচীরে স্থির 

কালের করাল ফণী সাধে অঙ্গ লেহে। 

নড়িতে ফির্রিতে ভোগ হের কি করাল ! 

ভয়ঙ্কর শলাকায মলা-্বিন্ধু শাতি তায়-- 

বিদারিত ক£তল কাদিতে নাহিক বল 
জীবিত মৃতের ঘ্বণা-চিহ্ু চিরকাল । 

চিন কি উহাতে তুমি ? বলি শত্মাময়ী 
চাঁছিল দেহীর মুখে; শরীরী নিশ্বাসি হুঃখে 

বলিল ““সিরাঙ্জুব্দৌলা অই কি, চিন্ময়?” 

ইঙ্গিতে তেলায়ে শির অমরী চলিল, 
চলিল তাহার সনে দেহী নিরানন্দ-মনে 
দলি রুধিরাক্ত পঙ্ক হবদয়ে কত আতঙ্ক 

কতই উদ্বেগ বেগে উলি উঠিল। 

দুরেতে দেখিল দেশ জলাশয়ময়, 

দুর হ'তে দৃশ্য তথা যেন পচা পন্জ-লভা, 
ভুরস্ত ুরগম গর্ভে বিছাইরা রয়। ্ প্ 

বঙ্গে যখ৷ ভাদ্র-শেষে রৌদ্র-তপ্ত জলা :.. 
খন-পক্কে বিনিরগত ভূ্গন্ধ বায়ু বিত্ত 
বরযা খতুর ভঙ্গে ছড়ায়ে চৌদিক্ রঙ্গে 

নগবে নগরে তোলে শমনের থেলা1। . 

এইরূপ সে দুস্তর হূর্গম যুড়িয়া 
কত শুষ্ক জল! বিলে ঘনৰণ পহ্-নীলে 

ছুটিছে দূষিত বায়ু ছূর্গন্ধে পৃরিয়া। রঃ 
স্থানে স্থানে তীব্র জট তৃণগুন্স প্রায় .. 

কটুল কুশের রাশি কর্দমেতে চলে ভামি 
স্থচ্যগ্র কপ্টকময় পচ লতা-পত্রচন় 
কোনখানে-উ্ধশির-_কোথ। বা লুটায়। 

কাছে আসি হেরে নর কাতর অন্তরে, 

পচা লতা-পন্তর নয়, সকলি জীবাত্মামক়' 
পন্র-লভা-গুল্সরূপে জলাশয়পরে ! 

গড়ায়ে গড়ায়ে চলে ধরি গলে গলে, 
কেহ বিষদ্দিত হয় কেহ অস্ে বিমর্ 
ছিন্র করে পরম্পর বিষম ছুর্ঘমোপক 

আত্মারাশি--বালু যেন লুটে সিন্কুজলে | 4: 
ধরাতে এত কি পাপী? জিজ্ঞাস শরীরী: 
পায়াশূন্ত এত জীবা ? উত্তর করিল! দেবী” 

“হের, দেখ অইখানে এই দিকে ফিরি; 

নরাধম জণঘাতী পিতৃখাতী নর, 
তাদের ছুর্দশা দেখ দেখ, দেহি, দেখ শেখ 
স্মরি নিজ নিজ তাঁপ তৃগিছে কি ঘোরতাপঃ, 

এত বলি শোভামক্সী টহল নিরুত্তর। 

দেখে দেহী ভ্রমে কোথা আত্মাগণে টানি, : 
ভীম অন্ধ ষমচর গুল্ফ-ভাগে ধরি বর, 

ক্ষুরধার কুশৌপরে- পদাঘাত হানি। 

কোথাও গহ্বর-গুল্পে জীবাত্মা! বেড়ায়, 
শিশু-প্রাণ বাঁধি গলে কীদিতে কাদিতে টয়ে 
কোন ৰা উদ্ধত প্রাণ আপনি তুলি কাতা; 

ভীমবেগে হানে নিত্য আপন গলায় । 

কোনখানে পাতা! যেন রজকের পাট, 
আত্মাগণে ধরি তার হমদৃূতে আছড়ায় 

কেহ রঙ্জু বাধি কে কয়ে বিনাট। 



উল শা হি্ম
া টন চা 

একাস্ত উৎন্থক-চিত্তে নিকটে আনিয়া, 
দ্বেহী ধীরে সম্বোধনে কহে আত্মা কয় জনে 
কে তোমরা কি পাপে এ ছুর্গমে পড়িয়া।” 

নরের হঃথিত ত্বর বহুকাল পরে 

গুনিয়। পরাণিগণ মুগ্ধ হয়ে কিছুক্ষণ 
পরে কাছে ছুটি তার ঘুচাতে হৃদির ভার 

? . ারস্ত করিল কেহ আক্ষেপের স্বরে । 
_ আ্কস্মাৎ সে ছৃর্গমে ছুরস্ত ঝটিকা, 
ধহিল্গং। কাথায় হ'তে জীববৃন্দে পথে পথে 
.£ -উড়ায়ে চলিল যথা লুণিত গুটিকা। 
'- লিল উড়ায়ে ঝড় হেন ভীমবেগে, 
ছেয়ে নরপতিহীন পাওুর মুখ মলিন 
সকাল কঠতালু মুখেতে ফেলিল বালু 

উঠিল চীৎকার ক'রে স্বপ্নে যেন জেগে ! 
: শোভাময়ী মৃদুস্বরে আশ্বাদিল তায়, 

কহিল “এ আত্মা সব এবে করে অনুভব 

যে তাপ না ভোগে কভু থাকিয়া ধরায়। 
'. পন্থীক্ষ্াবসায়ী এর] হীন অর্থ-লোভে, 
শেক দোহাই দিয়! নারীর সতীত্ব নিয় 
.. ব্যবসা করিত এরা অন্বণা অক্ষোভে !” 
. জমরী এতেক বপি নীরব হইল। 
চাঁপিতে কাপিতে নর  যুড়িয়া যুগল কর-_ 
'ছে দেবি, সদয় হও শীঘ্ব স্থানাস্তরে লও 
ছবঁহিতা আমার কোথা”-_দুঃখেতে কহিল । 

০০ 

ষষ্ঠ পল্পব। 

শরীর-বদনে ভ্রািত বচন 
শুনিয়া অমরী তায় ;-- 

“পুরা বাসন], তোমার সকল 
অন্ঠথা নাহি কথায়, 

দেখিবে নন্দিনী, কিরূপে তোমার, 
দেহ উন্মোচন করি, 

কি গতি লঁভিলা, করে কিবা লীলা, 
কি পুণ্য-পরাণ ধরি। 
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গরম এ ভুবনে, আর কিছুকাল; 
বাসনা হৃদয়ে মম, 

দেখাই তোমারে, এই সব পুরে 
প্রবেশের কিবা ক্রম । 

দেখাই তোমারে, খেলি সব খেলা, 

কিরূপে জীবাত্মা শেষে, 

আসির়া প্রবেশে, কোন্ পথ দিয়া, 
এ সব আত্মার দেশে। 

' ধর্রূপী যম, কিরূপ আসনে, 
কি বিচার-প্রথা তার, 

কিরূপে নরকে, পাঠান পাগীরে 
সহিতে পাপের ভার। 

দেখিবে নয়নে, নয়নে কথনও 

মানব ন। দেখে যায় 

ব্রহ্গাগ্-কেন্দ্রেতে, বসি ধন্মরাজ 
বিরজেন কি প্রভা । 

কত কি অপূর্ব, দেখিবে সেখানে 
বিন্রয়ে প্লাবিত হয়ে, 

দেখিতে বাসনা থাকে যদি বল 

যাই সেথা তোম! লয়ে। 
কিন্তু কহি শুন, দুরূহ ভাষণ 

গগন গহন সেই, 

পশিবার পারে, সে জন সেখানে, 
ভীরুতা যাহার নেই। 

এ হেন সাহস, ধর যদি চিতে, 

ক তবে ঠোহে চলি, 

এত যে আগ্রহ, দেখিতে এ সব, 
এবে কোথা গেল গলি? 

সে উৎসাহ আশা কোথা বা এখন ? 

কোথা বাসে মনোরথ? 

স্বচক্ষে দেখিবে পরকাল-গতি, 

বিধি-নিরূপিত পথ? 
জীবন থাকিতে পরকাল ভেদ 

যে জন ভেদিতে চায়, 
পতঙ্গ-শরীরে থগেন্দ্রের বল 

ধরিতে হইবে তায়?” 
নীরব অমব্ধী এতেক কহিয়া ; 

মানব মনের হুখে, 

চিন্তি ক্ষণকাল কহিলা তখন 
লজ্জাঅবতত-মুখে-_ 



ছাক্সীষরী। 

“অয় জ্যোতির্ধয়ি ধরি সে সাহস 
এ জড় শরীরে যাহা, 

পারে ধরিবারে, না কাপি অস্তরে, 
অসাধ্য নহে গো তাহ]। 

কিন্তু যাহা দেবি অসাধ্য মানবে 

সে সামর্থ্য কোথা পাব? 
পাঁপীর নিরয়ে পাপাত্মা হইয়া 

কেমনে নির্ভয়ে ফাব? 
দেখিন্ু ষে সব মনে হ'লে তায় 

হিয়া দুরু দুরু করে, 
শিরাতে শিরাতে প্রচ আঘাতে 

বেগেতে রুধির সরে ; 
লোমষ-হরষণ হেন ভয়ঙ্কর 

নারকী আত্মার গতি, 

অলঙ্বয নিয়ম বিধাতা হেন, 

চেতনে হেন দুর্গতি-- 
কলুষের ফাসে জীবনে ক্রন্দন, 

ক্রন্দন মরিলে পর ] 
হেরিলে এ গতি, হে অমরবাঁলা, 

ত্রাসিত কে নহে নর? 
তথাপি দেখিব যা দেখাবে কিছু, 

অভ্যাস নরের বল, 
সে বল হৃদয়ে লডেছি কিন্গিঃৎ 

ভ্রময়া এ সব স্থল; 
তুমি গো যখন সহায় আমার, 

ক্ষুপ্ নহি আমি নর, 

মায়ে রক্ষা করে যে শিশু-সস্তানে 
থাকে কি তাহার ডর?” 

গুনিয়া অমরী ;_-«হে শরীরধারী, 
ভ্রাস্ত না হইও মনে, 

পারিব রক্ষিতে শরীর তোমার 
প্রবেশিয়া সে গগনে । 

কিন্ত চিত্তে তব বহিবে নে স্রোত 
পরাণ ব্যাকুল করি, 

অমরী বদিও, সে স্রোত বারণে 
সামর্থ্য নাহিক ধরি । 

জানিও নিশ্চয় মানস-দমনে 
মানুষেরই অধিকার ; 

হৃদয়-রাজ্যেতে, শাসন রাখিতে 

সহায় নাহিক তার। 

পনি 

চু 

৮ 

আপনারি তেজে আপনির, . 

দুর্বল পরাণে সমত| সাঁধিতে | 
ক্ষমতা কাহারও মেই। 

কি অমর নর, এ প্রথা সবার, 
শুন হে শরীরী প্রাণী? 

প্রকাশ এখন কি বাসন] তব, | 

এ কথা নিশ্চয় মানি ।* 
কহিল মানব, “হে ম্ধাভাষিণিঃ 

কেন নুধাইছ আর, 
যা ঘটে ঘটুক কাছুক পরাণী 

ষাব সে ব্রহ্মাগড পার। 

সামা পণেতে তন্থু খোয়াইয়া_ | 
প্রাণ দিতে পারে নরে, 

শর হয়ে আমি এ পণ সাধিতে 

নারিব ভয়ের তরে? 

চল, দেবি, চল. কোথা লগে যাবে, 

সাহসে বেঁধেছি বুক; 
দেখি অস্ত তার জীবনের পাপে 

্রীবাত্মার কত ছুথ।* 

চলিল তখন দেহীরে লইচ 
অনন্ত গগন-মাঝে, 

অমরসুন্দরী কিরণ প্রসারি 
কিরণে যেন বিরাজে । 

উঠিতে লাগিল কতই যোজন 
গভীর শুন্তেতে পথি, 

নীল নীলতর গাঢ় সুস্্ম জড় 
কত বাযুস্তর মথি। 

খেলে চারিদিকে অধঃ উদ্ধ পাশে 
গড়াস্ে ছড়ায়ে সেথা, 

মরুত-সাগরে পবন-ভিল্লোল 

সাগর উর্শির প্রথা! 

উঠিতে লাগিল যত সুস্ক্াকাশে 
কক্ষতলে কত নরে, 

মুদুল কর্ষণে অমর-বালিকা 
ষতনে চাপিয়। ধরে। 

দিয়া নিজ শ্বাস-প্রশ্থীসে তাহার 
শুন্েতে চলিল দেবী; 

মাতৃ-ক্রোড়ে যেন চলিল মানব 
অপূর্ব আনন্দ সেবি । 



' দেখিতে দেখিতে উঠে দেহধারী 
বিস্ময়ে বিহ্বল প্রাণ; 

গথচিহু নাই অত্রান্ত-গতিতে 
গ্রহ-তারা ভ্রাম্যমাণ। 

কত দিকে গতি করে কত গ্রহ, 
কতই তারকা ছোটে, 

অনত্ত প্রাঙ্গণে জ্যোতির্দাল। যেন 

ফুলঝারারপে ফোটে 
ছোটে পিঠে পিঠে স্তবকে স্তবকে 

কেহ ধীরে এক! ধায়, 
অদ্ুরে অন্তরে বিচিত্র অয়নে 

বিশাল অনস্ত গায়। 
কেহ বা বাধিছে কাহারো গমন 

চলিছে অয়ন কাটি 

পূর্ণ গোলাকার কাঁচভিম্ব প্রায় 
গ্রহ তারা কত কোটি। 

ছুটিতে চুটিতে নিজ নিজ পথে 
নিনাদ করিছে সবে, 

পরিপূর্ণ করি সে গগনদেশ 
মধুর মৃদুল রৰে 

সে মূ নিক্কণে নিদ্রালু মানব, 
যুদিল নয়ন-পাতা। 

স্বপনে যেন বা উড়িয়া চলিল 

শুনিতে শুনিতে গাথা। 

অমর-মুন্দরী জ্যোঁতিঃ-পিগু-পথ 
এড়ায়ে এড়ায়ে ধীরে, 

চলিল তেমনি অরণ্য যেমনি 
কিরণের রেখা! ফিরে । 

ভেদি সে সকল বুত্ত-মধ্যভাগে 
স্ুরষ-জোছন। ছাড়ি? 

প্রচণ্ড নির্বাত কিরণ-সাগরে 
প্রবেশিয়৷ দিল! পাড়ি। 

তগ্ত কিরণে, গগন গহনে 
অমরী প্রবেশে যেই, 

অল্প উৎলে ঝলকে ঝলকে 
অসহ উত্তাপ দেই। 

সুপ্ত মানব কপোপ কপাল 
পাও হুল পরশ করি, 

বক্ত নয়ন নাসিক অগ্রেতে 
থেলিতে লাগিল সরি। 

কর্ণকুহরে স্বন শ্বন নাদ 
ঘাতিতে লাগিল ধীরে, 

দুর-ধাবিত ক্ষিপ্র-চালিত 
নিনাদ যেমন তীরে । 

্রীক্ম খতৃতে ব্রতী আবৃত 
ছাঁড়িয়! কুঞ্জের ছায়া, 

দগ্ধ মরুতে পড়িলে যেমন 
উত্তাপে তাপিত কায়া। 

তীক্ষ কিরণ হিল্লোল পরশে 
নিনাদ শ্রবণে নর, 

স্বপ্ন তেয়াগি চমকি জাগিল 
কঠেতে কাতর স্বর । 

মিথ্ধ-ভাষিণী অমরী তখন 
কহিল তাহার কারে, 

উর্ণবসনে আবর বদন, 
বেদনা পাবে না প্রাণে 

শীত্ব শরীরী, অমরী-গুঠনে, 
ঢাকিল ব্দশ গীবা, 

স্থিরদৃষ্টিতে, দেখিল চাহিঃ? 

অস্ূর্ধয প্রভার দিবা । 

সান্ধ্য গগনে উলিয়া পশ্চিমে, 
ডুবিছে যখন রবি, 

ত্বর্ণবরণ কিরণ, সাগরে, 
অনলে যেন বা হবি! 

দীপ্ধ প্রভাতে তখন যেমনঃ 

উড়ে পারাবত-সারি, 
মঞ্চ ছলায়ে, উডায়ে শুন্যেতে, 

কহিলে গগনচারী । 

জুক্ম চিকণ ঝকিয়া তেমতি 

আঁকাশ আচ্ছন্ন করি, 

দেখিল যাঁনব উদ্ধচরণে 
জীবাত্বা পড়িছে ঝরি, 

চক্রগতিতে ঘুঁরিছে সতত 
সে ভীষণ ব্যোমস্তর, 

সঙ্গে ঘুরিছে কিরণ-সাগর 
অনস্ত অয়নপর । 

দীপ্তি-জলধি অঙ্গেতে মিশিয়া 
কোটি জীবাত্বার কায়া, 

মুটিতে লুটিতে উর্শি-আ ঘাতে 
উড়ে যেন ধৃলি-ছায়!। 



দামী, 

শ্রাস্ত শিথিল গতিতে অমরী 
কিরণ-সাগরে খেলি, 

যোজন যোজন গভীর প্রদেশে 

পশিল সে সব ঠেলি ! 
স্থির স্টিক সদৃশ আকাশ 

পরশি ছাড়িলা শ্বাস, 
কক্ষ-গ্রথিত মানব-দেহীরে 

রাখিলা তাহার পাশ। 
পূর্ণ পীযুষ-পৃরিত বচনে 

কহিলা তাহারে চাহি, 
অ্রস্ত-নিমিখে দেখিল অমরী 

নরের বিবেক নাহি। 
সর্প দংশিত পরাণী সশ 

| মানব পড়িল ঢলি, 
নীল-বরণ-মগ্ডিত বদন 

কম্পিত কণ্ঠের নলী। 
বাক্য বিহ্বল বিস্ময়ে পাগল 

স্কারিত নেত্রের পাতা, 
দৃষ্টি-বিহীন নয়ন-যুগল 

কপালে যেমন গাঁথ! ! 
সমস্থ করিল৷ নিমেষ-ভিতরে 

স্বরগন্ুন্মরী নরে-_ 
ত্রস্তবচনে চেতন লভিয়! 

মানব কহিল! পরে-_ 

“হে স্ুরস্থন্দরি, কর গো মার্জনা 
দুর্বল মানব-আাখি। 

এ আলো-উত্তাপ নারিনু সহিতে 
চক্র মণিতে রাখি । 

হেরি বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করি 
হইন্ু অন্ধের প্রায়, 

এ কি অদতৃত, ওগো স্থরবালা, 
বিম্ময়ে পরাণ যায়!” 

কহিল অমরী, *চিস্তা নাহি আর. 
আুস্থ হও ওহে নর, 

প্রশাস্ত এ দেশ, প্রশাস্ত যেমন 
অহিল্লোল সরোবর । 

দেখেছ মরতে ঝটিক। যেমন 
সহন যোজন ঘেরি, 

নুরে ঘোর বেগে দেশ ছন্ন করি, 
প্রাণিকুল স্ত্ হেরি! 

মধ্যস্থল তার অচল অটল চরিত 
পবন পরস্বাস-হীন,: | 

সৌর-বিশ্বমাঝে এ কেন্দ্র তেমতি রি 
প্রাশাত্ত সকল নি ). 

মধ্যেতে ইহার স্থজন অবধি / 
স্থাপিত যহতাগন, 

ধর্মরাজ-বেশে শমন তাহাতে 

চল, পাবে দরশন রি 
বলি আগে আগে প্রফুল্লবন্না : 

শোভামন্নী ধীরে ধার, 
ভাবিতে ভাবিতে পাছে চলে নর 

ক্কটিক-মণিশিলায়। 
অথণ্ড ধবল মুকুর পদৃশ 

স্কটিক চৌদিকৃময়, 
তুহিনের রাশি চারিদিকে ভাসি 

ষেন বা ছড়ায়ে রয় ! 
দেখায়ে দেখিয়ে অমরী মানব 

চলেপুকৃতৃহলী হয়ে ) 
যেতে কিছু দূর অবনী-বিহারী 

দেধিল শিহরি ভয়ে-- . 
ভীম দীর্ধাকার ছায়ার আকুতি | 

অশরীরী প্রাণী কত. 
ফিরিছে ঘুরিছে তমস্থিনীময় | 

অরণ্য-তরুর মত | 
দেহ অন্ধকার, কপালের "্তটে 

দেউটি যেমন আল) 
ঘুরে যেন ভাঁট। এক চক্ষু-ছটা 

মুখে শব হলা হুলা ! 

দেহধারী নরে হেরি ভ্রতবেগে 
চতুর্দিক্ হ'তে যুটি, 

শত শত জন শমন-কিস্কর | 
নিকটে আপিল ছুটি। 

কেহ কেহ তার হুহুম্কার নাদে ৃ 
কটিদেশে ধরি নে, 

করিল উদ্যম শৃন্ঠেতে ঘুরায়ে 
ফেলিতে প্রভা-সাঁগরে | 

তখনি অনরী নিবারি তাদ্ধের 
জানাইল মনোরথ, 

অমর-বালারে কথনে চিনিয়। 

বমদূত ছাড়ে পথ! 



২০৪ 
ফেলি রদ্বশ্বাস চলিল শরীরী  .. 

ধর্শের আসন যেথা, 
যোজন অন্তরে দাড়ায়ে অচল 

এ হেন জনতা সেথা । 

দেবী কছে “নর, থাক এই স্থানে 
. কি হেতু সহিবে ক্লেশ? 

নিকটে পশিতে ; এইখানে থাকি 
সফল হবে উদ্দেশ। 

এত পরিষ্কার কিরণ এখানে 
| অস্ুক্ক্স নয়নে তব, 
বিন! অবরোধে» হেরিতে পাইতে 

এতদূর হইতে সব।” 
অমর-নুন্দরী-বাকোতে শরীরী 

নির্দেশে তাহারে হেরে, 
বিচিত্র আসন, জাবাতআা-সাঁগর 

চারিদিকে যেন ঘেরে। 
'জিনি শ্বচ্ছ কাঁচ, স্ফটিক মাণিক 

| রচিত অপূর্ব পীঠ, 
লকে ঝলকে উছলিছে আভা 

| আকর্ধি নয়নশ্দিঠ। 
' ব্রহ্মাও-কেন্দ্রেতে নিবন্ধ আসন 
| আদি কাল হতে ধীর, 

লোকের প্রবাদে যথা কাশীধাম 
ত্রিশূল শুন্েতে স্থির। 

ইন্দ্রাদি প্রভৃতি ব্রিকোটি দেবতা 
: তুলিয়া মস্তকপরে, 
ধরেছে আসন সহাস্ বদন 

ঢা জুডিয়! যুগল করে 
আসন-উপরে মণিময় বেদী, 

্ স্থীপিত উপরে তার, 
অন্ভুত গঠন মহা তুলাদণ্ড 

সর্ব-মানযস্ত্র-সার। 
উর্ণনাভতত্ত সদৃশ শ্ত্রেতে 

লম্থিত তুলার ধট, 

ছুই দিকে যেন দুই পূর্ণচাঁদ 
: সবলিছে হয়ে প্রকট । 
ক্ষণ নহে-স্থির উঠিছে নাবিছে 

| নিয়ত সে ধটহয়ঃ 

দক্ষিণে পুণ্যের বামেতে পাপের 
| মান-নিরূপণ হয়! 
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হেমচজ্ছের গ্রশ্থাবলী। 

একে একে পাপী আসন-সমীপে 
কাঁপিতে কাপিতে আঁসি, 

আপন বদনে আপনি বলিছে 
নিজ নিজ পাপরাশি। 

পীঠধারী দেব ইন্দ্রাদি যাহারা 
বলিছে পুণ্যের ভাগ, 

তখনি আপনি নামিছে উঠিছে 
চন্দ্রাকার তুলভাগ। 

মানদওপরে স্থির দৃষ্টি করি 
প্রস্তরমূরতি হেন, 

বসি ধর্মরাজ স্ফটিক-আসনে 

নিবদ্ধ রয়েছে যেন । 
তিলার্দে যগ্যপি আত্মাময় প্রাণী 

পাঁপ অংশ কোন তার, 

ভয় কি বিন্ময়ে গোপন মানসে 
না করে মুথে প্রচার ; 

সহসা তখনি সে অপূর্ব যন্ত্রে 
দুই ধট তয় স্থির, 

ছুলে তুলাদণ্ড; বিধান অথপ্ড 
হাঁয় রে কিবা বিধির ! 

চৌদিক্ হইতে ছুটি রুদ্ধশাসে 
তখনি শমনদুতঃ 

মুখে “হল।” ধবনি প্রহারে এমনি 

পীড়নে অস্থির ভূত। 
জানিতে বাসন। ফিরে চাহি নর 

বাক্য নিঃসারিতে যায়, 

নিজ ওষ্ঠাধরে অঙ্গুলি চাপিয়া 
অমরী নিবারে তায়। 

পুনঃ পূর্ব হেবিল শরীরা 
তুলাধট উঠে নামে, 

পলকে পলকে কত আত্মাময় 

প্রাণী ফিরে ভানি বামে 
এত যে ব্রক্ষাণ্ড ঘুরে চারিদিকে 

গ্রহ ভার। খণ্ড হয়, 
না টলে আসন না পশে নিশ্বন 

সে দেশ নিঃশব্দ রয়। 
ধর্মদেব-মুখে- মাঝে মাঝে শুধু 

অতি মৃহতর স্বরে, 
শব্ধ মাত্র ছুই, আদেশ জানিতে, 

প্রতি আত্ম মানপরে । 



ছায়াময়া। ূ ২৪৫ 

পাপ-পুণা-মান এরূপ বিধানে, 
সেথা সমাধান হ'লে, 

মদত যত, পাপিবৃন্দ লয়ে, 

পরিখা বাহিয়া চলে । 
নরে লয়ে দেবী, পরিখাঁর ৩টে 

গিয়। চলি ভ্রতপদ, 
কহিল-_“হে নর, স্থুল-নেত্রে হের, 

এই বৈতরণী নদ ।” 
দেখিল শরীরী, খেয়া-তরী কত, 

কৃল-ভাগ যেন ছেয়েঃ 

প্রতি তরী-পৃষ্ঠে যমদূত এক, 
দাড়ায়ে তরীর নয়, 

অতি ক্ষুদ্র তরী বৃহৎ তরালু, 
বতরণীতীরে যত, 

এ ভব-ভিতরে, তুলনা! তাহার, 

নাহি কিছু কোনমত। 
নিস্তব্ধ চৌদিকে, প্রাঙ্গণ আকাশ, 

হেন শবহীন স্থান, 
চকিতে মুহূর্ত, দাড়ায়ে দেইখাঁনে, 

উড়ে শরীরীর প্রাণ। 
নীরবে আত্মারা, উঠে নৌকাপরে, 

নীরবে শমনদূত, 

থেয়৷ দিয়া চলে ৫বতরণী-জলে, 
ক্ষেপণী ফেলে অদ্ভুত । 

অমরী-ইঙ্গিতে কর্ণধার কেহ, 
বুহৎ তরণী বাহি, 

নিকটে আনিয়া, রাখিল দৌঠারেঃ 
বিশ্মিত নয়নে চাহি। 

মৃদুল নিম্বন পবনে যেমন, 
যখন কেতকী-কানে, 

বসস্ত-বারতা গোপনে শুনায়, 

তেমতি অস্ফ,ট তানে-_ 

অমরী বুঝায়ে, শমন-কিন্করে, 
মানবে লইয়া ধীরে, 

তরণীতে উঠি, বাহিয়। চলিল, 
টবতরণী-নদী-নীরে। 

কত নিশি দিবা, বাহি তরী চলেঃ 

| কত গ্রহ কত তারা, 

পরে, উঠিল ডুবিল, 
১৪ & যেন তমোমণি-ঝার! | 

উদ্দেশিত দেশে উতরি নাবিক, 
তরালু করিল স্থির, 

অমরীর বলে, তরণী ছাড়িয়া, |] 
মানব লভিল তীর ।' 

দেখিল সেখানে পরাণী পুরুষ, 
ঈাড়াইয়া মহাকায়, 

ধবল কুস্তল শিরেতে যেমন, ্ 
ধবল শর প্রায়। 

বিশাল ললাটে, অঙ্কিত তাহার, 
সহত্র কৃঞ্িত রেখা» 

জীবাত্া-উর্ির, মধ্যস্থলে যেন, 
মৈনাক জড়ায়ে একা । 

বামদ্িকে তার, সুতীক্ষ কৃঠার, 

মুিতে রাখিয়া ভরঃ 
হোলছে কখনও, উরু হ'তে ঝরে; 

্ বৈতরণী-নদী-ঝর। 
সে মহাপুরুষ, দাড়ায়ে এ ভাবে, 

দক্ষিণদিকেতে দেখে, 
জীবাত্মা ধরিয়া, অনস্তে ছুড়িছে, 

উর্ধে তুলি একে একে। 
ষে গ্রহ নক্ষত্রে, যে পাগীর বাস, 

সেই |দকে লক্ষ্য করি, 

অতুল্য বেগেতে, সে মহাপরাণী, 
নিক্ষেপে পরাণী ধরি। 

স্থবির, বিশীর্ণ, যুবক-যুবতী, 
হায় রেকিশোর কত, 

কুৎসিত সুন্দর, ধনী, মানী, জ্ঞানী, 
মহীপাল শত শত, 

নিক্ষিপ্ত এরূপে, ব্যোম-গর্ভদেশে, 
ঘর্ণ প্রভাসিম্ধু যায়ঃ 

আত্মাবৃন্দ-মুখে, যে ক্রন্দন-ধব'ন 
ভাভারব যাতনা 

পণ্ডরও শ্রবণে, পশিলে সে থেদ, 
স্বস্থির নাহিক রয়, 

সে খেদ শুনিলে, প্রাণশুহ্ জড়, 

পাষাণও বিদীর্ণ হয়।, 

সুরা মা-সঙ্গী, নরের নয়নে, 
ঝরিল অজন্্ ধারা, 

বিশ্বয়ে হিমাঙগ, গগুদেশ যেন, 
নিবন্ধ মুক্তার ঝার।।' 



২৬. 
অমরীর আধি বাস্বধূমে যেন 

ঠহল কিছু আভাহীন, 
“মরে চাহি দেবী মৃদুল নিশ্বাস 

কিল! বচনে ক্ষীণ-_ 

“হে অচলবাসী, কিরণ-সাগরে 

বিন্দু বিদ্দুবৎ ছায়া, 
নিরথিলে যত, সেই রেণুরাঁজি 

এ হেন আত্মারি কায়া |” 

“ভেবেছি তা আটে” কহিল! মানব 
ৃ “কহ গো জননি শুনি; 

এ মহাপুরুষ আত্ম! কি অমর 
কহ কে দাভায়ে উনি? 

মূর্তিমান্ হেথা আদিক্ষণ হতে 
অনাদি প্রাচীন জ্ঞানী,” 

কহিল অমরী “কাল ও'র নাম,” 
পীযূষ-পুরিত বাণী। 

হেন কালে নর হেরিলা শৃন্তেতে 
সে মহাপুরুব-করে, 

পরম সুন্দর নর-আত্মা এক 
নিক্ষিপ্ত অস্তরত্তরে, 

নেহারি নিমিষে আ্ুর-কন্তা-পানে 
চাহিল! উৎসুক হয়ে, 

রুঝিয়। অমরী ছাড়িয়! সে দেশ 
চলিল! মানবে লয়ে | 

সগ্তম পলব। 
৭ 

অমরী মানবে লয়ে নামিল তখন , 

জগতের কেন্দ্র ছাড়ি শুন্ভমাঝে দিয়া পাড়ি 
ভিঙ্জরূপ পাপ-লে;কে করিল! গমন । 
আকাশের যেই খণ্ডে অট্রালিকাকার 

পঞ্চ নক্ষত্রের মিলি. শোভি গগনের নীল, 
দশমী তিথিতে যেবা চন্দ্রের বিহার ; 
পাঁচে একে একে পাঁচ মিলায়ে কিরণ, 

নিশখিনী শিরোপরে স্ুচিকণ ঝারা ধরে 
অনস্ত-কোলেতে যাহ! দেয় দরশন ; 

মধা নামে তারালোক--প্রবেশি তাহায় 
নরে নামাইলা দেবী) ন্ুশীতল বায়ু সেবি 

সে লোক-বাহিরে দেহী শরীর জুড়ায়। 

হেমচক্দ্রের গ্রস্থাবলী। 
শীতল হইলে পরে অমরী মানব 

প্রবেশিল গর্ভতলে, দণ্ড ছুই কাল চ'লে 
গোধৃপি-আলোক ষেন বিমর্ষ নীরব । 
কিছু পরে হেরে দুরে উন্ত্রত প্রাচীর, 

হেরে মনে হয় হেন লৌহের প্রাকার যেন 
নীরব শৃশ্তের কোলে তুপিছে শরীর ; 
নিবারিছে কিরণের প্রবেশ সেথায়, 

ঘোর প্রহরীর বেশ বিরাজিছে ঘোর দেশ 

কালীয় বরণ অহ কালের মায়ায় । 

ছুই দ্রিকে ছুই দ্বার- প্রশস্ত ভীষণ, 
কৃষ্ণ-সুর্তি ভয়ঙ্কর শত শমনের চর 

রোধি প্রবেশের দ্বার করিছে ভ্রমণ। 

পশিছে তাহাতে ষত আত্মাময় প্রাণী, 

রুষ্ণর্ণ লৌহশল। তগডতৈলে যেন জাল! 
অজে বিধি তাহাদের কহে ঘোর বাণী। 

জ্যোতির্ময়ী চলে আগে পিছে পিছে নর, 
আসিষ। বারের কাছে প্রবেশের পথ যাচে 

কোৌতুকেছুঁনিকটে ছুটে ষত যমচর। 
অপূর্বব মধুর বাণী অমরী-বদনে 

শ্রবণে হয় শীতল কতাত্ত-কিক্কর-দল 

চমকিত-চিত্বে চাহে দেবীর নয়নে । 

ত্বর্গশোভাকর আহা চাকু নেত্রতলে 

ধীর ক্সিপ্ধ মমোহর নেহারি শমনচর 

পথ ছাড়ি দুই ধারে দাড়ায় সকলে। 

ভিতরে প্রবেশি নর নিরথে আকাশে, 

নিবিড় জলদদল বিন্দুমাত্র নাহি জল 
গর্জিয়। গর্জিয়। বালি উড়ে উড়ে ভাসে ॥ 
নিদাধে রৌদ্রের তাপে ফাটিলে যেমন 

অবমীতে ক্ষেত্রক্ষয় সেইক্ষপ ক্ষেত্রময় 
চারিদিক্ রূক্ষবেশ নীরস দর্শন। 

হেন রূক্ষ ক্ষেত্রতলে বসিল৷ দুজনে, 
কত ক্ষুদ্র তরুসারি হেরিলা শাখা প্রসারি 

পিপাসাঁতে ফাটি ষেন চাহিছে গগনে । 
হেরিলা কতই লতা ক্ষুপ সে কাস্তারে, 

শুফ শাখা শীর্ণ মাথ। বিনা বাতে বরে পাতা 
আপনা হইতে নিত্য শোণিত উগারে। 
দূর হ'তে লক্ষ্য করি তরু সে সকল, 

বিস্ফারিত ছিলাপর বসায়ে সুতীক্ষ শর 
ভ্রমে কত তমচারী দলি ক্ষেত্রতল ; 



ছায়াময়ী । 

অর্ধ-দেহ নরাকৃতি--কটির উপরে, 

দপুচ্ছ অশ্ব প্রার জড়ের গতিতে ধায় 
লতা গুল্ম ক্ষুণ তরু বিদ্ধ করে শরে ; 
ক্ষত অঙ্গ সে সকল বিষাদে তখন ! 

ন্বষ্য-ক্রন্দন-স্বরে ছুটিয়া নিনাদ করে 
শর সঙ্গে শু ত্বক্ ঝরে যতক্ষণ। 

স্থানে স্থানে যমদৃত প্রান্তর খু'ড়িয়া 
বড়ায় বিকট আখি, আধারে বদন চাকি 

অঙ্গার সদৃশ করে খনিত্র ধরিয়!। 
অমরীর দ্দিকে ফিরি ব্যগ্রচিতে চায়, 

রে সন্বোধনে তীয় কহে--দেবি, কি হেথায় 

কারা এর! হেন বেশে কাদে এ প্রথায়? 

কেন বা কালের চর ওরূপে খনন 

হরিছে এ সব ক্ষেত্র? অমরী প্রশাস্ত-নেত্র 
চাহি মানবের দিকে কহিল! তখন--- 

“গুপ্ত কামে যাহাদের শাকাজ্ষা-প্রবাহ 

বহে ভ্বদয়ের তটে সংঘটন নাঁহি ঘটে 

এ সব তাদেরি আত্মা সহে পাপ-দাহ ! 
সৃত্যুচর হের বত করিছে ভ্রমণ, 

হটাতে অঙ্কুর বীজে যেযাহার নিজে নিজে 
খু'ঁড়িছে ক্ষেত্রের তল করহ শ্রবণ । 
প্রোথিত এ ক্ষেত্রতলে প্রাণি-আত্মা কত 

পাড়ে নিত্য তাপানলে অলৌকিক বিধি-বলে 
অস্কুরিত হয় পরে লতা-গুল্সঘত । 

ক্ষুদ্র কীট পদতলে ভ্রমিলে যেমন 

পর্বাঙে লোমাঁঞ্চ হয় মানবের দেহময় 
সহসা তেমতি হয়, শুন সে বচন।” 

শরীরী সে স্থান ছাড়ি অস্তরে দাড়ায় । 
অমরী মধুরতর বাক্যে কহে-ত্রাস্ত নর, 

সর্ধ-ঠশাই এইরূপ, সরিবে কোথায় ?” 
“য।ই হোক অন্তস্থানে চল, দেবি, চল,” 

মানব কহিল! তায় ভ্রতপদে ছুজনায় 
সে ক্ষেত্র ছাড়িয়া পশে মন্ত ক্ষেত্রতল । 

«এই দিকে, হে শরীরী,” অমরী কহিলা, 
«দেখ চাহি ক্ষণকাল, ছুঃখভোগ কি বিশাল 

পঙ্কিল-পরাণ ষত অসতী মহিলা ।” 

অযরীর বাব্যে নর হেরে অনিমিষে, 
দেখিল পল্লবহীন কত শুফ তরুক্ষী* 

শাখা তুলি শূন্ততলে উঠেছে চৌদিকে । 

ক ক শ চে 

'- ৬৭ 

কহিল-_“কোথায় দেবি, না দেখি ত কই, 
কোন এক আত্মা-চিহ় শুফ জীর্ণ তরু ভি 

অন্ত কিছু কোন স্থানে বিদিত না হই ।” 
“নিরখিয়া দেখ, নর__হুও অগ্রসরঃ 

তবে ত এ তথ্য পাবে”; বলিয়া! ত্বরিতভাবে 
বৃক্ষ-সন্গিধানে দেবী আইল! সত্বর । 
দেখিল! শরীরী সেথা শ্বশানে যেমন 

চিতাধূমে সমাচ্ছ্ চিতাতাপে দগ্ধবণ 
শাল্মলী খর্জুর তাল-_তেমতি দর্শন। 

ওফ বৃক্ষ স্থানে স্থানে পত্রশৃন্ত শির, 
গৃথ্বকূল শাখাদেশে বসেছে করাল বেশে 

পক্ষীর পুরীষে বৃক্ষ কদর্য শরীর। 

নথে নথে বিদ্ধি শাখা বসি গৃরদল, 
চিবাইছে ধীরে ধীরে চঞ্ু দিয়] চিরে চিরে 

স্কন্ধ শাখা! শুধিতেছে ঘর্ষি গলতল। 
পড়িছে অজন্ত্র বেগে শত শত ধারা-- 

রুধিরের ধারা হেন; কাপি কাপি বৃক্ষ যেন 
বিশীর্ণ সংকীর্ণ ক্রমে অন্তঃসার-হার।। 
তখন সে সব তরু করিয়া ক্রন্দন 

ফাটিছে দ্বিখণ্ড হরে  হেলিয়া শৃষ্ঠেতে রয়ে 
দ্বিফল শুলের ভাব করিছে ধারণ। 

তাপিতের ঘোর স্বর বদনে সবার, 

আত্মাগণ একে একে জীবময় বুক্ষ থেকে 
বাহিরি প্রকাশে ছুংখ চিত্তে যেবা যায়। 

অমরী কহিলা--'“নর, গৃথ হের যত, 
এ হেন কদর্যয-বেশে বসি উচ্চ শাখাদেশে 

পক্ষী নহে ও সকল--পক্ষীরূপগত। 

শমনের ভীমচর রাক্ষল উহ্বারা |” 

ত্রস্ত.হয়ে চাহে নর গৃপ্বরপী নিশাচর 
সঘনে চীৎকার ছাড়ি উন্মত তাহারা, 
পাখার ঝাপটে টানি প্রতি ক্ষণে ক্ষণে 

চঞ্চুতে প্রহার করি ক্ষুরধার নথে ধরি 
বিদীর্ণ বৃক্ষের মাঝে ফেলে আম্মাগণে । 
অমনি দ্বিধণ্ড তন্ দাড়ায়ে আবার, 

উঠিয়! পূর্বের মত জীববৃন্দ তরুগত 
নিদারুণ নিপীড়ন সহ্থে পুনর্ববার । 
সেসবার মাঝে নর হেরে দুই জন 

অশ্রদঞ্ধ গণ্ডতল জীর্ণ-শীর্ণ বক্ষঃস্থল 
ক্ষীণ ত্বরে বলিতেছে কাতর-ব্চন-- 



স্৩৮৮ 

“তে বিধাতা কেন আর- মরণ কোথায়? 

এ.পরাণে নাহি কাজ ধরাঁও গৃধ্ের সাজ 
দেও মরিবারে পুনঃ-অহো প্রাণ যার ।” 

মানব জিজ্ঞাসে--“দেবি, দেহ যেন মসী, 
কপোলে অশ্রুর ধার নারীবেশে কে ইহারা 

আত্মা হেরে মনে হয় আছিল রূপসী 
ছিল ঘবে ধরাতলে ? প্রাচীনা ষে জন 

পরিচিত কিবা! নাঁমে ? কে উটি উহার বামে 
,স্বরূপা নবীন! বামা--মলিনা এখন ?” 

£জিজ্ঞাসি নিকটে গিয়া”--বলিয়া অমরী 

তাদের নিকটে যায় ধীরগতি পায় পায় 
ভাবিক্ চলিল নর গ্রীব। নত করি । 
নিকটে আসিছে হেরি শকুনির পাল, 

পক্ষ সাপটিয়া সবে, ভয়ঙ্কর তীক্ষ রবে 
তুলিল এমনি ঝড় প্রচণ্ড করাল, 
অমরী মানব দৌহে যেন অকম্মাৎ 

পক্ষ-বাপটের জোরে পড়ে ঘূর্ণবায়ু-ঘোরে 
সঙ্কট বুঝিয়! দেবী উর্ধে তুলি গাত 
বঙগিলা “হে ধর্মচারী, ক্ষান্ত দেও (রোষে। 

আমরা পাপাত্ব। নহি বিধাতার বিধি বহি 
পশোছি এ পাঁপদেশে--নহে অন্য দোষে।” 

ঝঙ্কার পাখার নাঁদ নীরব তখনি, 

' গিয়া ছুই আত্মা-পাশে মানব কম্পিত ত্রাসে 
সুধাইল হুইজনে । শ্রবণে সে ধ্বনি 
উচ্ছাাসি গভীর শ্বাস প্রাচীন! ষে জন 

কহিলা__“হে দেহধর শাপযুক্ত আমি নর 
দেবগুরু-ভাষ্য! মামি-পাপেতে এমন ) 

কাষিক নরক-মাঝে হের হে তারায়” 

বলিয়া যুগল করে বদন ঢাঁকিল পরে 
বৃক্ষ-কারাঁগারে ছাঁটে শিহরি লঙ্জায়। 

জীবময় অন্য প্রাণী বলিল বিষাদে _ 
“আমি নর পাগীয়দী অশুচি প্রণয়ে পশি 

এ ভে।গ ভুগি হে হেথা ঠির-অনাহলাদে । 
“আমি বিছ্য। ভারতের” বলিয়। লুটায় 

শরাহত মৃগী-প্রায়-_ নরদেহী বেদনায় 
অমরী সহিত ফিরে অন্ত দিকে যায় । 

নাচলিতে বছপথ শিহরে মানব, 

দেখিল সম্মুখে তার গলে তৃজঙ্গের হার 
ছুটিছে জীবাত্মা এক নিনাদি ভৈরব | 

হেষচন্দ্রের প্রন্থাবলা । 

হ্ৃদিতল ফুঁড়ি ফুঁড়ি দংশিছে ফণিনী, 
হরদ্দিতলে ধার। ঝরে সর্প ধরি ডানি করে 

টানিতে টানিতে ফণী ছুটেছে রমণী। 
“কে তুমি”-_জিজ্ঞাসে নর ভয়ে চমাকত, 

উন্মাদিনী প্রায় হেন অজ্ঞানে ছুটিছ কেন? 

কহ গুনি কি পাঁতকে এখনে প্রেরিত 1” 
ভভিত নরের বাক্যে--ঈাড়ায়ে সন্মুথে 

সেজীবাত্মা জড়বৎ নিবারিতে হেরি পথ 
কহিতে লাগিল বাণী নিদারুণ ছুখে--- 
“নুধায়ো না হে শরীরী, সে কথা আমায়, 

মিশর-রাজ্ঞীরে হায় কে নাজানে বন্ুধায়-_ 
কুজটার ঘোর তাপ এখন হেথার । 

চল নিরথিবে কিবা যাতন। ঢুঃসহ 
ভূগি প্রাণে অনুক্ষণ কুলটার কি শাসন 

দেখিবে চল হে চক্ষে দুঃখ বিষবহ। 

কে ইনি,”--বলিয়! ক্ষান্ত হইল তখনি, 
চাহি অমরীর মুখে দ|রুণ মনের ছুথে 

নতশিরে অধোমুখে দী।ড়ায়ে রমণী। 
ধীর শান্ত সুশীতল দেবীর বচন, 

ঝরিল পীঘুশ্ন তুল্য সে পীযুষ কি অমূল্য 
পক্কিন পরাণ যার জানে সেই জন । 

«যাও আগে হে জীবাত্মা দেখাও মানবে,” 

অমরী বলিল তায়, “ব্যভিচার পিপাসায় 
কিরূপে নিবারে যম -দেখাও ৫ সবে ।” 

নীরবে চলিল। এবে ত্রিবিধ পরাণী, 
দেব-আত্ম! দেহী নর, পাপিনী নরকচর-- 

আগে চলে সকপের মিশরের রাণী। 
এড়ায়ে সে তারকার কঠোর প্রাণ, 

যেথা অন্ত তারা তলে কষ্ণবণণ বানু জলে 
সেই বালু-সাগরেতে চলে তিন জন। 
দেখে নর ভয়ে কাপি উচ্চ শলাকায়, 

শত শত প্রাণি-প্রাণ অধঃশিরে লম্বমান 
পদ।সৃষ শলাবিদ্ধ অদ্ভুত প্রথায় ! 
সে সব আত্মার কাছে করাল-মৃ্তি 

নিষ্টর কালের চর ছড়ে ছড়ে দেহাস্তর 
ছি'ড়িছে হুঙ্কার ছাঁড়ি- প্রকাশি শকতি। 

ভীষণ শ্বাপদকুল অতি রূশোদর, 

ক্কুধাতে আতর যেন, ব্যাদান বিষ্ঠারি হেন, 
গ্রাসে গ্রাসে খণ্ড করি টানে নিরস্তর । 



ছায়াময়ী। 

সে সৰ আত্মার দেহ, হেরি চাহে নর 
অমরীর মুখপানে দয়া-বিচলিত প্রাণে 

অমরা ত্ববিত নরে ঠৈকলা স্থানাস্তর ! 
না যাইতে বহুদূর সেদেশ হইতে 

শরীরীর জরতিভরে কঠোর কর্কশ স্বরে 
নিদারুণ শোকবাণী বহিল বাছুতে। 
কঠোর শুনিতে যথা শোকের কীর্তন, 

শব-দেহ স্বন্ধে ধরি হরি হরি শব করি 
জ্ঞাতিবর্গ গঙ্জাতীরে আগত বখন। 
সেইরূপ শোকময় কঠোর নিনাদ, 

সহসা দক্ষিপ হ'তে প্রবেশিল শ্রুতিপথে 
চমকে যানব-চিত্তে গুনে সে বিষাদ । 
চমকি হেরিল নর-_নিরখে সম্মুথে, 

যেন ম্তপাকার বালি অঙ্গেতে মাধিয়া কালি 
চলিছে উর্শি-মাধ!তে পাগরের বুকে । 
নিকটে আমিলে পরে তখন নেহাঁরে, 

আত্মাময প্রাণী যত চলিছে বালির মত 

দলে দলে কৃষ্বর্ণ বালুপিন্কু-ধারে। 
উড়িল দেহীর প্রাণ দেখিল যখন, 

সে সব আত্মার হাতে ছিন্ন নিজ নথাঘাতে 
হ্বংপিণ্ শিরোঘু 5 বীওৎস দর্শন। 

দলে দলে চলে সবে--শরীরে কম্পন, 
যেন বাতঙ্লেম্সজরে, করস্থিত মুণ্ড ধরে 

চৌদ্দিকে গৃধিনীপাল করিছে থগ্ডন ! 
অচেতন-প্রায় জীবী নয়ন মুদিল; 

অকন্মাৎ ভীমনাদ,_শ্রোতে যেন ভাঙ্গে বাধ 
ছুটায়ে বন্ঠার জল তেমতি শুনিল ! 
আতঙ্কে দেখিল দেহী--ঘর্শে সিক্ত ভাল" 

ঘোরতর কষ্ণবর্ণ তীক্ষুদস্ত, উর্ধকর্ণ 
ষমদূত-বিতাড়িত ছোটে ফেরুপাল। 

চকিতে জীবাত্মাবৃন্দ নিরথি পশ্চাতে, 
ছুটে বেগে কুদ্বশ্বাসে নয়ন না মিলে ত্রাসে 

উড়ে যেন ধূলিবৃন্দ ঝটিকা-আঘাতে ! 

অন্তদিকে প্রাচীরের পৃষ্ঠদ্বার বেখা, 
বেগে গ্রবেশিয়ে তায় নির্গত হইতে যায় 

হেরে ভয়ঙ্কর মৃত্তি ্ বারদেশে সেথা 

মহা অজগর-প্রায় দেহের গঠন, 
স্বস্বদেশে ছুই পাখা বন্ধলে শরীর চাক! 

শত কুণডলেতে পুচ্ছ রাক্ষম-বদন। 

২৯ 

ধাবিত জীবাত্বাগণ ষেই বায়ে আসে, 

সেই ভীম অজাগর ব্যাদানি মুখ-গহ্বর 
পক্ষের বাপটে সবে মৃতকে গ্রাসে । 
তীস্ষ দত্তে পিষি পিষি নিক্ষেপে জরে, 

আবার বমন করে আবার গরাসে ধয়ে 
কখন পেষণ করে পুরিয়া উদর! 
এ ছেন পীড়ন সহি প্রহরেক কাল, ' 

সেই সব পাপী-প্রাণ হতাশেতে হতঙ্জান 
প্রাচীর-ভিতরে ছুটে ভেটে ফেরুপাল। 
তখন সে মহছোরগ রাক্ষস-বদন, ৃ 

বিকট চীৎকার করি বলে--:“রে সতীর নি 
লম্পট কুট্টনীপাল জঘন্ত জীবন, 
এ ভোগ তোদেরি যোগ্য । যে বিষ ধরায় 

ছড়াইলি দেহ ধরি সেই বিষ প্রাণে ভরি 
ভবিষ্য-জঠরে ভোগ চির-যাতনায় 
হেরি সে দেহধারী নর, শুনিয়৷ গর্জন, 

অমরীর দ্রিকে দেখি কহিল “জনান, এ কি? 
কোথায় আমারে দেবি আনিলে এখন? 
এখানে কি পুণ্যময়া ছুহিতা আমার ? 

একি তার ষোগ্যবাস? সেচারু কুন্ুমহাস 
ফোটে কি এখানে কভু ? কাছে চল তার।” 
“হে দ্েহী, তোমার চিত্ত করিতে উজ্জ্বল, 

পুরাতে তোমার আশ! এ ছুঃখ-নিবাসে আস! 
দেখাব কন্তারে তব সঙ্গে ফিরে চল। 
তনয়৷ দেখিতে হেন ভূবনে ভ্রমণ 
করিতে হবে না এবে, চল ধরাতিলে নেবে ; 

বিগত কলুষ তাপ বিগত সকল পাঁপ 
আত্মাময় নন্দিনীর পাবে দরশন।” 
এত বাশ নিদ্রাগত করিয়া মানবে, 

চলিল অমরী ত্বরা পূর্ণচন্দ্র জ্যোৎস্বাভরা 
মু মরুতের গতি উতরিল ভবে। 
রাখি নরে ধরাতলে জাগায়ে চেতন, , 

পূর্ণ-ছট! প্রতিভায় দিব্য চক্ষু দিয়া তায় 
বিনপ্-বিনত্্র মুখে দীড়ায়ে দেহা-সম্গুথে 
কহিলা--“হের গো তব দুহিতা এখন |” 
বিস্ম-আনন্দ বেগে আপ্র ত হৃদয়, 

নিরমল ধরাবাসা নির্শল শশাঙ্ক-হাসি 
ধরাতলে আপি যেন হয়েছে উদর 
মন্তকে মুকুট-ছট! জলিছে মণ্ডুলে, 

জুধাগন্ধ অঙ্গে ঝরে গড়া যেন রশ্মিথরে 



চা 

নয়ন নীলিমা-সিন্ধ কপালে কিরণ-বিষ্কু. হে তাত, দেখিতে পুনঃ হয় যদি মন, 
রেখাগত ইন্দু যেন ঈষৎ উভলে! এরূপে জীবাত্মাময় অনন্ত তারকাময় 
সম্তধধ-নয়নে হেরি মানব-ধদম, পুনর্বার ছুহিতারে করিও স্মরণ” 

কহিল! সুষমারাশি--:*তাত, এবে অবিনাশী এত বলি শোভাময়ী আকাশে মিশিয়া, 
আত্মাময় ও শরীর-_ঘুচেছে শ্বপন। ক্ষণকাল অস্তধান হৈল ছাড়ি মরস্থান, 
সে স্বপন এ জগতে সবারি ঘুচিবে, বিস্ময়ে বিহ্বল নর নিস্তব্ধ ধরণীপর 

পাপানলে দ্ধ হয়ে তাপানল হাদে লন়্ে ভাবিতে লাগিল যেন স্বপনে জাগিস] । 
প্রক্ষালি ধরার ক্ষার খুলায়ে শমন-ঘার 

আমার মতন যবে স্বর্গেতে পশিবে। 

নম্পূর্ণ। 



চিত্ত-বিকাশ 

জীহেমচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 
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10 2050৮ 97417, চট ৮৬৮ 117182 

(0০০0৬চানাং, 

বিজ্ঞাপন । 

শরীর সুস্থ এবং মনের সুখ না থাকিলে কোন চিন্তার কার্ধ্য হয় না; বিশেষতঃ গ্রন্থ 

প্রণয়ন অথব1 কবিতা রচনা করিতে হইলে এ ছুইটি নিতান্ত প্রয়োজনীয় দুর্ভ গাক্রষে 

আমার এ দুইটিরই অভাব হইয়াছে, তথাচ চিন্তায় কালাতিপাঁত না করিয়া আত্মকল্পন। ও 

প্রকৃতির শোভা! সন্র্শনে মনে ষে সকল ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা কবিতাকারে 
নিবন্ধ করিলাম। উপরি-লাখিত অবস্থাক্রমে ইহা যে সকল সহদয় মহাত্মগণের চিত্ত 

বিনোদক হইবে, ইহার আশ! নাই। তবে বিদ্ভালয়ের ছাত্রদিগের কিছু উপকারে 
আসিতে পারে, এই ভাবিয়া ইহা মুদ্রিত করিলাম। 

কাশীধাম, 

ইং ১৮৯৮।২২ ডিসেম্বর | শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 

বাং ১৩০৫॥ ৯ পৌঘ। 



চিত্ত-বিকাশ 
স্প্রচগিীটি€০ 

হের অই, তরুটির কি দশা! এখন! 
হেরে অই তরুটির কি দশ! এখন ) 

বিরাজিত বনমাঝে আগে সে কেমন ! 
ছিল দু-রসাল কাণ্ড স্ুচার গঠন, 
উন্নত শিখরে অভ্র করিত ধারণ 

শাখা শাখা চারি পারে উঠিত কেমন, 
বিটপে আতপ তাপ হইত বারণ। 
পড়িত তাহার তলে ছায়! স্ুশীতল, 
ফুটিত কেমন ফুল কিবা পরিমল। 
কতই লতিকা উঠে জড়াইত গাঁয়, 
কতই পথিক শ্রাস্ত আসিত তলায় । 
ধাটকা-ঝাঁপটে এবে হারায়ে স্ব-বল, 
ছেলিয়! পড়েছে আজি পরশে ভূতল ! 

- শুকায়েছে শুকাতেছে বিটপ-পত্রিকা, 
: খসিয়৷ পড়িছে ভূমে আশ্রিত লতিকা, 

শুফ ফল পুষ্প পড়ি ভূমিতে লুটায়, 
আশে পাশে বিহঙ্গেরা উড়িয়া বেড়ায়। 
নিরাশ্রয় ভগ্ননীড় নিকটে ন| যায়। 
পথিক সতৃধ্-নেত্রে তরু-পানে চায়। 
ছায়! বিনা কেহ তথা বসিতে না পায়, : 
নিকটে আসিয়া কেহ ক্ষণ না দাড়ায়, 
পুর্ববকথা ব'লে ব'লে পথে চ'লে যায়। 
দেখিয়া তরু রে তোরে প্রাণ কাদে মম, 
আছিল আমার (ও) আগে সবই তোর সম। 
শাখা শাখা ফল পুষ্প স্ববেশ ন্ুদ্বাণ, 
করেছি কতই জনে নুচ্ছায়! প্রদান । 

হেলিয়া আমার গায় লভিয়া আশ্রয়, 
কতই লতিক1 লতা! ছিল সে সময়, 
নিজ পর ভাবি নাই অনন্ত-উপায়, 
যে এসেছে আশা ক'রে, দিয়াছি তাহায়, 
এখন আপনি 'হেলে পড়েছি ধরায়। 
খগণ আশ্রিত জন কাদিয়! বেড়ার। 

কে দেখে আমারে আজ ফিরায়ে নয়ন, 

হের অই তরুটির কি দশা এখন। 

বিভু কি দশ! হবে আমার 

বিভু কি দশা হবে আমার? 
একটি কুঠারাধাত শিরে হানি অকম্মাৎ 

ঘুচাইলে ভবের শ্পন- 
সব আশা চুর্ণ ক'রে রাখিলে অবনীপরে 

চিরদিন করিতে ক্রন্দন | 
আমার সম্বল মাত্র, ছিল হস্ত, পদ, নেত্র 

অন্ত ধন ছিল না এ ভবে; 

সে নেত্র ক'রে হরণ, হরিলে সর্বন্ম ধন 
ভাসাইয়া দিলে ভবার্ণবে। 

চৌদিকে নিরাশা-ঢেউ রাধিতে নাহিক কেউ 
সদ! ভয়ে পরাণ শিহরে, 

খনি আগের কথ! মনে পড়ে পাই ব্যথা 
দিবানিশি চক্ষে জল ঝরে। 

, কোথা পুত্র কন্তা দারা স্কলি হয়েছি হারা 

গৃহ এবে হয়েছে শ্বশান, 
ভাবিতে সে সব কথা হৃদয়ে দাকণ ব্যথা 

নিরাশাই হেরি যুধ্িমান্। 
সব ঘুচাইলে বিধি হ'রে নিয় চক্ষুনিধি 

মানবের অধম করিলে । 
বল বিত্ব সব হীন, পর-প্রতিপাল্য দীন 

ক'রে ভবে বাধিয়ে রাখিলে। 
জীবনে বাসন) যত সকলি করিলে হত 

অন্ধকারে ডুবায়ে অবনী ; 
না পাব দেখিতে আর ভবের শোভা-ভাগ্ডার 

চির-অন্তমিত দিনমণি। 
ধরা শুন্ত স্থল জল অরণ্য ভূমি অচল 

না থাকিবে কিছুর (ই ) বিচার, 



চিত-বিকাশ। 

না রবে নয়নে সৃতি তমোময় সব হি 
দশদিক ঘোর অন্ধকাঁর-__ 

বিভ ! কি দশা হবে আমার । 
প্রতিদিন অংশুমালী সুত্র কিরণ ঢালি 

পুলকিত করিবে সকলে 
আমার রক্ষনী শেষ হবে নাকি? হে ভবেশ! 

জানিব না দিবা কারে বলে? 
আর না সুধার সিন্ধু। আকাশে দেখিব ইন্দু 

প্রভাতে শিশিরবিন্বু হলে, 

শিশির বসন্তকাল আসে যাবে চিরকাল 
আঁমি না দেখিব কোঁন কালে ! 

বিহঙ্গ পতঙ্গ নর, জগতের সুখকর 

তাও আর হবে না দর্শন, 
থাকিয়া সংসার-ক্ষেত্রে, পাব ন! দেখিতে নেত্রে 

দেবতুল্য মানব-বদন । 

নিজ কন্তা পুক্র-মুখ পৃথিবীরপ্ত্রার সুখ 
তাও আর দেখিতে পাব না, 

অপূর্বব ভবের চিত্র থাকিবে ম্মরণ মাক 
ত্বপ্রবৎ মনের কল্পন] ; 

কিনিয়েথাকিব তবে তবেকিসাধনা হবে 

ভবলীল! ঘুচেছে আমার, 
বথা এবে এ জীবন হয় না কেন এখন 

বৃথা রাখ! ধরণীর ভার । 
ধন নাই বন্ধু নাই কোথায় আশ্রয় পাই 

তুমিই হে আশ্রয়ের সার, . 
জীবনের শেষকালে সকলি হরিয়া নিলে 

প্রাণ নিয় দুঃখে কর পার-_ 

বিভু! কি দশা হবে আমার! 

কি হবে কাদিয়। ? 
কি হবে কাঁদিয়া জগৎ ভরিয়া, 
সবারি এ দশা, কিছু চির নয়, 

চিরদিন কারে! নাহি রয় স্থির, 
চিরকাল কারো সমান না যায়। 

পরিবর্তময় সদা এ জগৎ । 

নাহি ভেদাভেদ ক্ষুদ্র কি মহৎ; 

হাস বৃদ্ধি নাশ যার যে নিয়ত, 

পল অনুপল পৃথিবীষয় । 

আমি কিব1 ছার নগণ্য পামর, 
শত শত কত মহাভাগাধর, 

বিরাট্ সম্রাট দেবতুল্য নর, 
উন্নতি পতন সবার হয়। 

কোথা আজি সেই অযোধ্যার ধাধ? 
কো! পূর্ব্রহ্ধ সীতাপতি রাম ? 
কোথা আজি সেই পাগুবের সখা? 
কোথায় মধুর! কোথায় দ্বারকা ? 

কে পারে লাঁজ্ৰতে অদৃষ্ট-শৃঙ্খলে ? 
ঘটেছে আমার যা! ছিল কপালে। 
কে পারে রাখিতে বিধাতা কাদালে? 

বুথ তবে কেন কাদিয় মরি? 
এস ভগবান, কর ধৈর্য্য দান, 
কর শান্তিময় অশান্ত পরাণ। 
সৌভাগ্য অভাগ্য ভাবিয়া! সমান, 

নিজ কন্ম যেন সাধিতে পারি ॥ 
সুচির বসম্ত, হাসে না ধরায়, 
না চির-হেমস্ত ধরণী কীপায়, 
উত্তপ্ত নিদাঘ প্রাবুটে জুড়ায়, 
অনিত্য সকলি বিধির ইচ্ছায় ! 
ছুর্দিনের দিনে যেই বলীয়ান, 
সহিতে বিধির কঠোর বিধান ! 

নমে না টলে না নহে আরিয়মাণ, 

যে পারে তাহারি জীবন ধন্ঠ ! 
এ ভব-সাগরে ধরব লক্ষ্য ক'রে, 

রাখিতে আপন আবর্তের ঘোরে, 

.না হারায়ে কুল না ডুবে পাখারে, 
নাহি রে নাহি রে উপায় অন্ত॥ 

আম! হতে আরো কত ভগ্যধর, 

হাঁরায়ে সাম্রাজ্য শৌধ্ধ্য বীর্য আর, 
পড়িছে ভূতলে অদৃষ্টের ফলে, 

ধৈরষে আবার বাধিছে হিয়ে। 
কি ছার আমি যে হয়ে ভাগ্যহীন, 

কীর্দি এত, ভাবি দেখিয়! দুর্দিন, 
কেন কাদি এত কেন বা কাদাই, 

রাখ আমায় নাথ ধৈরয দিয়ে ॥ 
আপনারি দোষে আপনি হারাই, 
বিধাতারে কেন সে দোষে জড়াই, 
এ সাত্বন! কেন পরাণে ন পাই! 

নিজ কর্মফল অদৃষ্ট কেবরা। 



১৪ 

কত দিন তরে এ জীবন রয়, 

সংসারের থেণ! সব(হ) হপ্নময়, 
ঝুঝিয়াও মন বুঝে না ত তায়, 

কেন সদা ভাব হইয়া বিকল 
আঁমি আমি করি, কে আমি রে ভবে? 
কেন অং্ঞ্চাগ এত দত্ত তবে) 

নাম গন্ধ চি সকলি ফুরাবে, 
সুদিন না যেতে ভূলিবে সবে ! 

ভুল না ভুল না৷ শেষের সে দিন, 
মহানদ্র।ঘোরে ঘুমাবে যে দিন, 
আবাস-ভাগ্ডার বিভব-বিহীন, 

যার ধন তার পড়িয়া! রবে। 

দ্বাসে দয়াবান্ হও ভগবান, 
ঘুচাও মনের ঘোর অভিমান। 
কর কপাময় কপা(বন্দ দান, 

হৃদয়-বেদনা তুচাঁয়ে দাও; 
ভাঁকি হে জীহরি শ্রীচরণে ধরি, 
মোহ-অদ্ধকার দাও দুর করি, 
দেহ শান্তি প্রাণে এই ভিক্ষা করি, 

অভাগার শেষ আশা মিটাও ॥ 

৩০02 ওযা হারার 

জয় জগদীশ জয় বল রে বদন। 
জয় জগদীশ জয় বণ রে বদন, 

বিছুগানে মাতোয়ারা, জগৎ আনন্দে ভরা, 
,. সাজিযাছে বসুন্ধরা পগিয়! ভূষণ, 

*... জয় জগণীশ জয় বল রে বদন। 
কাননে কুস্থম ফুটে, আনন্দে পবন ছুটে, 

" পরিমল মাঁখি গায় করয়ে ভ্রমণ, 
জয় জগদীশ জয় বলরেব্দন। 

বিহ্ঙ্গ প্রফুল্ল প্রাণ, সুখে করে বিতৃগান, 
নুমধুর কঠন্বরে পৃরিয়। কানন, 
জয় জগদীশ জয় বলরেবদন। * 

স্ৃন্তেতে সঙ্গীত ঝরে, অমর-কণ্ঠের স্বরে, 
বেণু বীণা জিনি রব বাছ্যের নিক্কণ, 

... অ্লজগদীশ জয় বল রে বদন। 
সফল ব্রন্ধা গুময়, জয় বিভূ শব্ধ হয়, 

প্রেমময় বিভুগানে মত্ত অ্িসুবন, 
জয় জগদীশ জয় বল রে বদন। 

হেমচন্ত্রের এ্রস্থাবলা | 

হেরে বিশ্বরূপ ধার, ভয়ে কাপে চরাঁচর, 
প্রক্ত প্রণয় করি করয়ে অচ্চন, 

চমকত [বশ্ববাণী করে দরশন ! 

প্রজলিত অন্তরাক্ষে, ন্ুমাণ্য শোভিছে বক্ষে, 

ঢেকেছে বিরাট, বপু ত্রহ্মাগ্ুতুর্বন। 
জলে চক্ষু জালাময়, যেন শত সুর্ষেযাদয়ঃ 

সহশ্র সহম্র রক্ত শ্রবণ নয়ন, 
সহ সুভুজ-দণ্ড, সহ সহত্র মুড, 

মগ্ডিত কিরীটে শুন্ত করে পরশন, 
সহম্্র সহস্র গ্রীবা, সহম্ত্র সহন্র জিহ্বা, 

সহম্ন সহম্্র কর বজ্র আকর্ষণ, 

সহম্র সহন্তর পদ, যেন কোটি কোকনদ, 
ফুটিয়। ব্রন্মাগুময় ছড়ায় কিরণ, 

শত সিন্ধু পদতলে, কত নদ নদী চলে» 
ছুটে সে চরণতলে, কোটি প্রত্রবণ ! 
হেরে বিশ্বাবাসিগণ বিশ্বয়ে মগন, 
জয় জগদীশ জয় বল রে বদন। 
ভুবনমোহন রূপ নেহারি আবার, 
মহানন্দে বনুদ্ধরা করয়ে বিহার, 

যখন বসস্তকালে, নচিয়া তরঙ্গ চলে, 

ধীরে সমীরণে খেলে তটিনীর পুলিনে ! 
নিদাঘে জোছন। নিশি) হাসিয়। অমিয় হাজি, 

ষখন উদয় হয় তারাঁহার গগনে । 

পুন যবে বরষয়, বেগে অ্োতোধারা ধায়, 
কুতুহলী বনস্থলী শিখী নাচে বিপিনে। 

ষখন সুধার অংশে, শরত্-চন্দ্রমা-পাশে, 

চকোর চকোরী ভ:ষে দুর শৃন্ত-গগনে 3 
দেখি বসুমতী হাসে আনন্দিত-মনে, 
জয় জগদীশ জন্ম বল নে বদনে। 

জয় জগতের ভূপ, জয় তে অনাদিরূপ, 
জয় পরমেশ জয়, অচিস্ত্য পুরুষ জয়, 

জয় কপাময় জয় জগত-জীবন। 

ঈশ হরি জগদীশ গাও রে বদন, 
অনার্দি অনস্ত রূপ জয় নারায়ণ 
জয় জগদীশ জয় বল রে বদন। 

বিহর বিহর হরি, জগজন-মন হরি! 
ভূবনমোহন রূপে সুলাও ভুবন, 

জয় জগদীশ জয় বল রে বদন! 

জয় বিশ্বরূপ জয়, অনাদি পুরুষ জয়, 

জয় প্রেমময় হরি ব্রহ্মাণ্-তা রণ, 



চি্ত-ধিকাশ। 

জয় ভগদীশ জয় বল রে বদন। 
চরণে করিয়া নতি বল হে তার শ্রীপতি 

কর হে জীবের গতি দিল! শ্রীচরণ, 
জয় জগদীশ জয় বল রে বদন। 

শা, অর রর 

| কৌযুদী । 
হাঁস রে কৌমুদি হাস সুনির্্মল গগনে, 
এমন মধুর আর নাহি 1কছু ভুবনে । 

স্থধা পেয় সিন্ধুতলে, 

দেবতার! সুকৌশলে, 
পকাইল! চন্রকোলে 

বুঝি কথা মিথ্যা নয়, 

নহিলে চন্দ্র উদয়, 

কেন হেন সুধাময় ব্রন্ধাণ্ডের নয়নে । 

আহা কি শীতল রশ্মি চন্দ্রমার কিরণে, 

যেখানে যখন পড়ে, 
প্রাণ যেন লয় কেড়েঃ, 

ভুলে যাই সমুদয়, 
চেতন। নাহিক রয়, 

জাগিয়া আছি কি আমি কিংবা আছি স্বপনে । 
আহা কি অমিয় খনি শরতের গগনে ! 

কিবা সন্ধ্যা কিবা নিশি, 
যেই হেরি পূর্ণ শশী, 
ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে যাই, 

শুধু সেই দিকে চাই, 
হেরি পূর্ণ সুধীকরে অনিমিষ-নয়নে ( 
পড়ে কিবণের ঝারা ঢাকি হৃদি বদনে, 

যত হেরি স্ুধাকরে, 

হৃদয়ের জালা হরে, 
কোথা যেন যাই চ?লে 
স্বপ্নময় ভূমগ্ডলে: 

সংসারের সুখ-দুঃখ নাহ থাকে স্মরণে ॥ 

স্ৃতিস্থখ | 
্রীরাধার উক্তি । 

রে ময়ূর নাচ. অমনি, . 
নেচে তুই আয় রে কাছে; 

ন্ সাধ মোর দেখিতে ও নাচ 
| দেখিলে মোর পরাণ বাচে ১ 

লেখ। আছে পুরাণে,.. 

২১৯৫ 

আয় রে নেচে নেচে ছড়ায়ে পেখষ, 

শশান্কের ছাদ ছড়ান যায়, 

জলধর-তঙ্গ কিরণের ছটা 

প্রতি চাদ-ছণাদে প্রকাশ পায় । 
পা দুখানি ফেল তালে তালে তালে 

নীল গ্রীবাতল স্থ-উচ্চ করি, | 
নাচিতিস্ আগে তুই রে যেমনঃ 

নিকুঞ্জমাঝারে গরৰে ভরি। 
তোর নাচে তিনি তুড়ি দিয়। দ্দিয়াঃ 

দাচাতেন আরো ঠারি আমার, 
কভু তোর নাচে উন্নাসে মাতিয়া, 

নাচিতেন হেম নূপুর পায়। 
নাঁচিতিস্ যেই শুনিতিস্ কানে 

তাহার চরণ-নুপুর-ধ্বনি, 
কিংবা করতালি অস্ত্ুলি-বাদন, 

যেখানে সেখানে থাক্ যখনি । 
নিকুঞ্ত-ভিতরে কদগ্থের ডালে, 

কিব। কেলি-শৈল-শিখর-উপরে, 
বিপিনে কি বনে যমুনাঁপুণিনে, 

সরোবর-কুলে কি হুদ-তীরে। 
যখন ধরিত মুরলীর তান, 

থাকিত না তোর চেতন| বা জ্ঞান, 
শশাহ্ক-ুশোভিত কলাপ প্রপারি 

নাচিতিস্ হয়ে উন্মভ-প্রাণ। 

বড়ই সন্ত্রম করিতেন তিনি, 
সেই প্রিয়সখ! তোয় আমাক; 

তোর পাখা লয়ে বাধিয়৷ চুড়ায় 
ধরিলেন কি না আমার পায় । 

কি যে এ জম্ম আদর মনেতে 
তুই কি বুঝিবি বনের পাখী 

আমি রে মানবী আমি বুঝি তায়, 

এখনে তাহারে হৃদয়ে দেখি। 
সে পদ সম্পদ সে আদর মান, 

কত দিন হলো কোথায় গেছে, 

তবু সে মরুর দে'খে নৃত্য তোর, 
সকলি আমার প্রাণে জাগিছে। 

সকল(ই) তে! গেছে সব ফুরায়েছে, | 
আর ত ফিরিয়। না পাব তায়, 

তবুও এখন (ও) স্বৃতিগত গুখ 

ভেবেও তাপিত হাদ জুড়ায়। 



২১৬ হেমচন্ের প্রস্থাবলী 

আর রে ময়ূর নাচিয়া অমনি 

| আর রে আমার নিকটে আয় ॥ 

খগ্যোত | 

কি শোভা ধরেছে তরু খগ্ভোত-মালায়, 
শাখাখণ্ড সমুদয়, হতেছে আলোকময়, 

"কি চারু সুন্দর শোভা জভায় নয়ন ! 
নীল আভা! পুচ্ছে ঝরে, শোঁভিতেছে তরুপরে, 
লক্ষ আলেঃকের বিন্ু ফুটেছে যেমন । 
ছেরে মনে হয় হেন, সোনার তরুতে ষেন, 
”. লক্ষ হীরাখণ্ড জলে, জিত কাঞ্চন ! 

কখন বা মনে হয় তরুটি যেমন. 

আলোকে ডুবিয়া আছে, সর্ধ-অঙ্গ বকিতেছে, 
মনোহর নীলকাস্ত কাঞ্চন-কিরণ। 
অথবা যেন বা কেহ অসিত বসনে, 

০৮০ তবর্ণফুলে, চাক কারুকার্য তৃলে, 
টাকিয়া কেখেছে তরু করি আচ্ছাদন; 

কিন্ত পরদিন প্রাতে উদ্দিলে তপন, 
কাছে শিক্ষা হের তায়, কোথায় কাঞ্চন হায়, 

দ্বারময় তরু সেই পূর্বের মতন । 
কোথা বা হীরকমালা নয়ন-রঞ্জন, 

তকুভজে ডাঁলে গাছে, দেখিবে পড়িয়া আছে, 
কেবল জোনাক্কী পৌোকা-পাতি অগণন ! 

হাঁ রে কতই হেন বিচিজ্র দর্শন, 
মানবের সুথকর, নয়ন-মানস-হর, 

? করেছেন ভগবান্ ভূতলে স্যজন । 
দিবা-বিভঁবরী-যোগে কতই এমন, 

শ্রুতি-দৃহি মনৌলোভ', হ্যট্টি করেছেন শোভা, 
মূলহীন সত্বহীন স্বপন যেমন । 
আভা বিধাতার এই মায়ার স্যজন, 

নহে বঞ্চনার তরে, শুধুই জুড়াতে নরে, 
মায়াক্জালে জড়ালেন নিখিল ভূবন, 
না বুঝে কন্ত নর বিধির মনন । 

নিন্দা করে এ “কীশলে, তাহারে নিষ্ঠুর বলে, 
বলে তান জীব্গণে করেন বঞ্চন। 

আলোক । 

আলোক স্থাজন হইল যখন, 

জগতের প্রাণী উল্লাসিত-মন, 
অবনী গগন জল -জ্ীবনে , 
করে বিচরণ পুলপকত-মনে, 
মহানুখে হেরে প্ররুতির মুখ, 
হেরে পরম্পরে হইয়া উৎসুক । 
চমকিত-চিতে করে দরশন, 
লাবণ্য-মগ্ডিত জগত-বদন, 
কিরণ-ভূিত ভূতল আকাশ, 
অতুল স্ুষম। চন্দ্রিমা প্রকাশ । 
জগতের জীব আনন্দিত-মন, 

প্রাণি-ক-রবে পৃরে ভ্রিভৃবন, 
আলো উজ্জ্বল লোক সমুদয়, 
জয় জয় শব্দ ব্রিভু'নময়। 

জগৎ হইল মালোকময়, 
চিল আধার জড়ত: ভয়, 
বিধাতার এই অতুল ভূবন, 
হহল তথন আনন্দ-কানন, 

তরুলতা তৃণ মৃৎ ধাতু জল, 

নিজ নিজ রঙে সারঁজল সকল । 

পতঙ্গ বিহঙ্গ কুরজ কুঞ্জর, 
কিরণ ম'খিয়। অতি মনোহর, 

রঞ্জিল গগন বিবিধ বরণে, 

নানা বনফুল ফুটিল কাননে) 
আলোকে প্রকাশ হইল তথন, 
সুন্দর স্বগরয় মানব-বদন, 
হেরি সে বদন পশু-পক্ষী যত, 
নিজ নিজ শি করিল আনত। 
কি আশ্চধ্য বিবি-স্কজন-প্রণালী, 
এক জাতি কিন্তু বিভিন্ন সকলি। 
আলোক পাইয়া মানবমগুলী, 

দেখিতে লাগিল হয়ে কুতুহলী, 
নব-স্থ্টি-শোভা স্থজন কৌশল, 

বিধিনিয়মিত শঙ্খল সকল, 

দিবস-রজনী চন্দ্র-স্র্যা-গতি, 

বড়-খধতৃ-ধার নিয়ম-পদ্ধতি, 

হেরি হৃষ্টি-লীল। স্তাম্তত হইয়া, 
রোমাঞ্চত কায় বিস্ময় মানিয়। | 



আলোক-মাহাক্মা কেব নাহি জানে, 
যে দেখেছে কত নিশা-অবসানে, 

প্রাতঃ সুর্য্যোদয় কিংব' সন্ধ্যাকালে, 
পূর্ণ ফোলকলা শশাঙ্ক মণ্ডলে, 

যে দেখেছে কত সরদ-বসন্তে, 

রু ফুলদল নব নব বৃস্তে 
প্রস্ক'ট কমঙ্গ সরসীর কোলে, 
হাঁসি মুখে সথথে ধীরে ধীরে দোলে, 
নান। বণ রঙ্গে শ্রচিত্র কাতর; 
বিহঙ্গ সকল কিরণে খেলায়, 
দেখেছে কখন ( ও ) অস্থর্য্য গগনে, 
আলোকে-মাহাত্মা সেই সে জানে । 
আলোক-মাহাত্মা জাঁনিয়াছে সেই, 
চরাচরময় দেখিয়াছে যেই, 
লতা পাতা তরু নিঝর্রের গায়, 

আলোকের গুণে স্বতঃ ব্যক্ত তয়, 

বিধি-হস্তলিপি।; কোথা তার কাছে, 
গীতা-উপদেশ দ্গতে কি আছে, 
অমূল্য পদার্থ ঠেন কিছু আর, 

আলোকের সহ তুলনা ষাহার ? 

ফুল। 
দেখ কি সুন্দর ফুলটি বাগানে, 
ফুটিয়া উদ্যান আলে! কগরে আছে; 
লাল রঙে মরি! কি শোভা উহার, 
অরুণের প্রভা অঙ্গে মাখিম্বাছে । 
এ সৌন্দর্যা মাব ক দিন থাকিবে, 
জুড়াবে এরূপে নয়ন-মন? 

কাল না ফুরাতে পরশু হেলিবে 

বৌঁটাটি উহার, ফুাঁবে যৌবন । 
হবে নতশির ঝুলিয়! পড়িবে, 

এ শোচা তথন থাঁকিবে?ঃনা আর, 

ক্রমে পত্রচয় শুকায়ে আদিবে 
ভূতলে পচিবে করে ঝর ঝর্। 
মানুষের (ও 'দ” সৌন্দর্য্য এমনি 
দিন কয় মাত্র তরুণ তক্ণী, 

যৌবনের কাল ফুবাঁয় যখন, 
সে শেোভা-সৌন্দ্যা ফুরাঁঃ অমনি । 
দেখিলে তখন শ্লথ গুফ কায়, 

সে যুবা যুবতী চেনা নাহি যায়, 

বার্ধক্য যখন পরশে তাদের, 
দেখিলে তখন হাদি ব্যথ! পায়। 
জগতের অঙ্গে নিয়ত নিরখি, 
পূর্ণ শোভা আজ প্রকাশিয়ে আছে 
কশল আর তার চিহ্ুমাত্র নাইঃ 

ভেঙ্গে চুরে যেন কোথায় গিয়াছে। 
কেন.ভগবান্ হেন নিষ্ঠুরতা, 
জগতের প্রতি এত কেন বাম? 
না থাকিতে দাও কিছুকাল তরে, 
যা দে'খে পরাণে এতই আরাম ? 
বিধি কি হে তুমি মনে ভাব লাজ, 
নিজ নিপুণতা দেখাইতে ভবে? 
কিবা জীব-ম্ুথে এত হিংসা ৩ব, 
ন তুষ্জিতে দাও তব বিভবে। 
এত কি হে সুখ দিয়াছ জগতে, 
এ স্থুখের আর প্রয়োজন নাই ? 
দোহাই তোমার, তমি জান ভাল, 

এ ভব তোমার কি সুখের ঠাই । 

সরিৎ_ সময় | 

তর্ তবু ক'রে চছিছে সলিল 
শলা তরুমূল করিয়া শিথিল । 
ধ।রে ধীরে মাটী ফেটে ছড়ে ছড়ে 
কূলে কূলে জলো ধস ভেঙ্গে পড়ে। 
লত1 পাতা বেত ন্রোতোবেগে কাপে 
তরু লতা ঝোপ তীরে ঝশপি ঝাপে। 
ঝির্ ঝির্ ক'রে মাটী ঝরে পাড়ে, 
তরু লতা স্রোতে সমূলে উপাড়ে। 
সর সর বালি জলতলে সরে, 

বাধা পেয়ে শেষে দ্বীপরূপ ধরে। 
আম, জাম, শাল, ক্ারুল, তিস্তিড়ী, 
তীরে ছায়া করি চলিছে ছুধারি। 
ফুল-তরু-দল দুকুলে সুন্দর, 
ফুলা-গন্ধে বায়ু করে ভর ভর। 

জল-চর পাখা তীর ছাড়ি ছুটে 
মীন মুখে করি পাখা ঝাড়ি উঠে, 
চলে শ্োতোধারা ভাঙ্গে-গড়ে কত, 

আপনার বলে খুলে লয় পথ ন 
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বাঁধ বাঁধা বাক, কিছু নাহি মানে, 
দিবা নিশি চলে আপনার মনে ] 

উজীর আমীর কাঙ্গাল না গণে, 

চলে দিবানিশি আপনার মনে। 
তর্ তর্ ক'রে চলিছে সময়, 

পল অনুপল কার (ও) লক্ষ্য নয়, 

গতিচিহ নাহি ধরা-অঙ্গে লেখা, 
কালের প্রবাহ তাই যায় দেখা । 
কত ভাঙ্গে কত গড়ে শ্বোতোধারা তার, 

ভূমগ্ডলময় সংখ্যা কর! ভার। 
নব-কিসলর সম শিশুগণ, 

 প্রফুল্প-কুন্ুম সম যুবা জন, 
. কাল-নদী-কৃুলে তরুলতামত, 
বাড়ে দিনে দিনে শোভা ধরি কত। 

তরুণ যৌবন পুর্ণ হ'লে পরে, 
সরল স্ঠাঁম প্রৌঢ় কাস্তি ধরে | 

বার্ধক্য জরায্স শুকায়ে যখন, 
কালগর্ডে পড়ে হয়ে অদর্শন | 
অবিচ্ছেদ-গতি বহে কাঁল-শ্বোত, 

ধরা-অঙ্গে কত করি ওত-প্রোত ॥ 
রেণু রেণু করি পর্বতের চু 
কালে ভগ্র হয়ে হয়ে যায় গুড়া । 

বালুকার সুপ বেড়ে বেড়ে কালে, 

পর্বত-আকারে ঠেকে শুন্তভালে । 
আজ মরুভূমি কাল জলে ঢাক1। 

বিপুল তরঙ্গ চলে আকা-বাঁকা। 
আজ রাজ্যপাট অষট্রালিকাময়। 

কাল মহাবন শ্বাপদ-আশ্রয় । 
কাল-আ্রোত-ধারে নর-ক্রৌঞ্চ কত, 
নীরে লক্ষ্য করি ভ্রমে অবরত) 
অবসর বুঝে আোতে মগ্ন হয়, 
ভক্ষ্য মুখে করি বুক্ষে উড়ে যায়। 

পক্ষ ঝ পিয়া পূর্ববেশ ধরে, 
উচ্চ ডালে বসি ভঙক্ষ্য জীর্ণ করে। 

চলে কাল-আ্রোত নাহি দয়।-মায়া । 
চলে মুখে নৈরা শিশু-বুদ্ধ-কায়া । 

রাজ। কঃখী ধনী প্রভেদ ন! গণে, 
চলে অবিরত আপনার মনে । 
তরু তরুষ্ষরি কাল আোত যায়, 
_সরিৎ সময় ছুই তুল্য প্রায় । 

৮ 
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হেমচন্দ্রের গ্রস্থাবলী | 

কল্পনা । 
কি দেখিন্ু আহা আভা, 
আর কি দেখিব »[হাঃ 

অপূর্ব্ব স্থন্দরী এক শুন্ত মালো করি, 
চাদের মণ্ডল হতে 

উঠিছে আকা শ-পথে, 
অসীম মাধুরী অঙ্গে পড়িতেছে ঢলি। 

ভাবভরা মুখখানি, 
আহা মরি কি চাহনি, 

কটাক্ষে ভুলায় নর অমর ঝবিরে, 
কি ললাট কিব! নাসা, 
মন্-ভাষা পরকাশ 

ওষ্ঠাঁধরে হাসি-রেখ! নৃত্য করি ফিরে ॥ 
বিচিত্র বসন গায়, 

ইন্দ্রধঙ্দ শোভা পায়, 
বিবিধ বরণে ফুতে কিরণে খেলায়, 

যেখানে উদয় হয়, 
সুগন্ধি মলয় বয়, 

অজের সৌরভে দিক আমোদে পৃতায়। 
কখন শিখর-শিরে, 
বসিয়। নিঝ র-তীরে, 

মিশায়ে বীণার স্বরে গানে মত্ত হয়। 

কু কোন কুঞ্জবনে, 
প্রবেশি প্রমত্ত-মনে, 

নৃত্য করে নিজ মনে অধীর! হইয়া ; 
কথন তটিনী নীরে, 

ধৌত করি কলেবরে, 
তরঙ্গে মিশিস়া ফিরে সঙ্গীত ধরিস্স! 

কভু মরুভূমি-গাঁয়, 
ফুলোগ্ঠান রচি তায়, 

শুনিয়া পাথীর গান করয়ে ভ্রমণ) 
কু কি ভাবিয়া মনে, 

একাকী প্রবেশি বনে, 

হাসে কাদে নিজমনে উন্মাদ যেমন ॥ 
কথন মন্দিরে ধায়, | 
পুজা করে দেবতার, 

জগতমাতানে! গীত প্রেমানন্দে গায়, 

কখন নন্দন-বনে, 

অস্পরী অমরী সনে, 
থেলা করি কত রঙ্গে তাদের ভুলায় ॥ 



কথন অদৃশ্য হয়ে 
ছায়া-পথে নুকাইয়ে 

দেখাইল কত(ই) ছলা কত রূপ ধরি? 
সদাই আনন্দ মন, 
সর্বত্র করে গমন, 

বেড়ায় ব্রঙ্গাগুময় প্রাণী-ঢুখ হরি । 
স্বর্গ মর্ত্য রসাতল, 
সব (ই) তার লীলাস্ল, 

কোথাও গমন তার নিষেধ না মানে, 
শতিন লোক আসে যায়, | 
সর্বত্র আদর পায়, 

সে মনোমোহিনী মৃ্তি সকলেই জানে। 
কভু ছায়া-পথ ছাড়ি 
আর (ও ) শূন্যে দিয় পাড়ি 

দেখায় অপূর্ব কত ত্রিলোক মোহিয়া, 
উঠিতে উঠিতে বালা, 
দেখাইছে কত ছলা, 

কত রূপে কতমতে নাচ গাইয়া। 
নিখিল ব্রহ্ধাগু-প্রাণী, 
হেরিয়! আশ্চধ্য মানি, 

বি্কারিত-নেত্রে সবে বামাঁপানে চায়; 
ধর1 উলটিয়া ফেলে, 

স্বগ আনে ধরাঙলে, 

অমরাবতীর শোভ। ধরাতে দেখায়। 
চলে রামা বাযুরথে, 

পৃর[ইয়া মনোরথে, 
বখনি যেখানে সাধ সেখানে উদয় 

কখন (ও) পাতালপুরী, 

আলোৌক-উজ্জ্বল করি, 

ঘোর অন্ধকার হরি করে সুয্যোদয়। 

মরুতে উদ্ঠান রচে, 

মরে প্রাণী পুনঃ বাচে, 
উত্তপ্ত কিরণ চাদে, ভানু নিপ্ধকায়, 

চপল! চাপিয়া রাখে, 

ব্রহ্মা ভ্রমে পলকে, 
অপরূপ কত হেন ভুবনে দেখায়। 

কতই বিম্রিয়কর, 
কার্য্য হেন হেরি তার, 

সুচতুর বাজীকর জাছর সমান, 

চিন্বিকাশ। [০২১৯ 
হেলায় পূরায় সাধ, 

সাগরে বাধিয়! বাধ, 
অগাধ জলধি-জলে ভাসায়ে পাষাণ। 

পণ্ড পক্ষী কথা কয়, 

*বানরে সঙ্গীত গায়” 

থিরি-অঙ্গে পা! দিয়। আকাশে উড়ায়; 
কখন না(বিকদলে, 
ছলিবারে কুতুহলে, 

অতল সাগরজলে কমন ফুটায়। 

ক্ষণ নিমিষের মাঝে, 
মহানগরীর সাজে, 

সাজায় কখন বন গহন কাননে, 

কথন ব৷ মহারঙ্গে, 
ভাঙ্গিয়৷ ধরণী- অঙ্গে, 

সৌধমাল অট্টালিকা, মথয়ে চরণে। 
কভু মহাশৃন্ত-পরে, 

সৌর-জগতের ধারে, 
দেখায় নৃতন সূর্য্য নূতন আকাশ, 

নবীন মেঘের মালা, 
নবীন বিজলী-খেল। 

নব-কলাধর-শশী কিরণ প্রকাশ। 
বর্গ শূন্য ধরা'পর, 
কত হেন কল্পনার, 

অলোকসামান্য কাণ্ড দেখিতে দোঁথিতে, 

বিচরি ব্রহ্মা গুময়ঃ 

হর্ষ-পুলকিত কায, 
হেরি কত অস্তোদয় হয় ধরণীতে। 

ভাবি কত দূর যাঁই, 
যেন তার অস্ত নাই, 

শেষে না দেখিতে পাই কোথা যাই চলে. 

সুন্দর গগন গায়, 
শেষে মিশাহয়া যায়, 

চপল চমকে যেন মেঘের মগ্ডলে। 

সহসা! চৌদিকে চাই, 

তখন দেখিতে পাই, 

সেই আমি সেই ধর। সেই তরু জল; 

যাইনি নিম্ষ পল) 
ছাড়িয়া এ ধরাতল, 

তবুও শ্রমিনু ত্বর্গ মত্ত্য রসাতল' 



২২০ 
এ হেন প্রভাব যার, 

প্রসাদ লভিতে তার, 
কি দুঃখ এ জগতের ভুলিতে ন। পারি! 

প্রতিদিন কল্পনারে, 

পাই যদি পৃজিবারে, 
নিরানন্দ মাতৃভূমি চিদানন করি । 

.. এটির মনের সাধ, 
মিটিল না৷ অপরাধ, 

লয়ে! না হুঃখিনী মা গে! দৈব প্রতিকূল! 
কমল! ঠেলিয়! পান, 
রোধ কল! সারদায়, 

স্ত্ক আশা-তরু মম বিনা ফল-ফুল। 

প্রজাপতি । 

কে জানে মহিমাষয় মহিমা তোমার, 
সামন্ত পতঙ্গ এই, 
ইহার তুলন। নেই, 

কি চিত্র-বিচিত্র কর1 অঙ্গেতে ইহাঁর। 
কিসে ফলাইয়ে রঙ করেছ এমন ! 

কে জান জগতমাঝে? 
কে পারে তুলির ভাজে 

তুলিতে এমন চিত্র সুন্দর চিকণ। 

খেলায়ে রঙের ঢেউ কি রেখাই টেনেছ, 
ভিতরে ভিতরে তার, 

বিন্দু বিন্ু চমৎকার, 
'কিব। ছিটা-ফোটা দিয়ে সাঁজায়ে রেখেছ! 
_জতায় বসিয়া পাথ। দুলায় যখন, 

কিরণ পড়িলে তায়, 

কার চক্ষু না জুড়ায়, 
এ মহীমগুল-মাঝে কে আছে এমন | 
কি এ শোভা-আকর্ষণ বলিতে না পারি, 

ভূলায় শিশুর ( ও )মন, 
কত আশা আকিঞ্চন, 

কতই আনন্দে ছোটে ধরি ধরি করি। 
ধরিতে না পারে যদি কি হতাশে চার, 

ধরিতে পারিলে সুখ, 

ভুলেলর্ব-শ্রম-হখ, 

মুখেতে কি হাসি-ছটা পুলকিত কাঁয়। 

হেষচন্দ্রের গ্রস্থাবলী। 

দেব-শিল্পকর-কীর্তি বাখানে সবাই, 
বল ত বিশাই শুনি 
ক কার্ধ্য তোমার গুণি, 

এর সঙ্গে তুল্য দিতে কোথ! গেলে পাই : 
: সামান্ত পতঙ্গে এই শোভ] কারিগুরি, 

ক্রমশঃ উর্নত. স্তর, 
আরো কত শোভাধর, 

কি আশ্চর্য্য বিধাতার নৈবুণ্য-গাতুরী | 
এত দত্ত কর নর আঁপন কৌশলে ! 

ব্দ্মাণ্ডের প্রতি গাত্রে, 

প্রতি রেখা প্রতি ছত্রে, 
দ্বেখ শোভা দেখ বিশ্ব কি কৌশলে চলে । 
কিছুই না পাই ভেবে মাঁদি গস্ত সীমা, 

সকলি আশ্চর্ধয তব, 

অদ্ভুত তোমার ভব, 

কে জানে মহিমাময় তোমার মহিমা । 

জন্মভূমি | 
এই ত আমার জগশ্ের সার, 
স্বতি-স্ুখকর জনম-ঠাই। 
যেখানে আহ্লাদে নবীন আম্বাদে, 
টৈশব-জীবন সুখে কাটাই ॥ 

যে সুখের দিন আকঙ্গ (ও) পড়ে মনে, 
ভূলিব না যাক কভু এ ভীবনে, 
সেইথানেই থাকি যেথায় যাই, 
হেরেছি কত নগরী নগর 
কত রাজধানী অপূর্ব হন্দর, 
এ শোভা এশ্বরয কে।থাও নাই ॥ 
গৃহ ঘাট মাঠ তরু জলাণয়, 
স্বতি-পরিমল-মাথা সঘুন়, 

হেন স্থান আর কোথায় আছে? 

জগতে জননী জনম-ভূবন, 
গুরুত্ব-গৌরবে ছুই অতুলণ, 
ত্বরূপ (ও) নিকৃষ্ট ছুয়ের (ই) কাছে। 
এই সে মণ্ডপ পবিস্র আলয়, 
(দশভুজা-পৃঁজা কত মেথ। হয়) 
গীতবাগ্যশালা সম্মূথে তার। 

সেই আটচাঁলা নীচেই অঙ্গন, 
ইষ্টক-ৃত্তিকা-গ্রাচীরে বেন, 
বোধনের বিষ্ব পারশে আর ॥ 



হেরে হেন সব চারিদি ক্ষয়, 
প্রাণভর! স্থে ভরিল হ্বদয়, 
আবার যেন বা আপিল ফিরে 
শৈশব ঠৈশোর স্থখের যৌবন, 
বাল্য-সখা সখী বৃদ্ধ গুরুজন, 
আবার যেমন :চীদিকে তিরে ॥ 
কত পুরাতন কথোপকথন, 

হান্ত-পরিহাস সঙ্গীত বাদন, 
মানসের চক্ষে দেখিতে পাই। 
পুনঃ যেন খেলি সঙ্গীগণে মেলি, 
মাঠে ঘাটে ছুড করে জলকেলি, 
কালাকাল তার বিচার নাই ॥ 
কখন যেন ব৷ ক্ষুধা-তৃষ্ণাতৃর 
আতপ-উত্তপ্ত ফিরি নিজপুর, 
জননী-নিকটে ছুটিয় যাই; 
কখন (ও) যেন মার কোলে শুয়ে, 

জড়সড় হয়ে আধারের ভয়ে, 

আঁচলে ঢা ম্ব। মুখ লুকাই! 
কতদ্দিন (ই )হায় সে মায়ের মুখ, 
হেরি নাই চক্ষে -দিয়া চির-ছুঃখ 
কাল দেছে মুছে সে আনন্দ-ছবি। 
কত স্ুথ-কথা হইল স্মরণ, 

আনন্দময়ীর ভেরে সে বদন, 
অন্ধকারে যেন উদ্দিল রবি ॥ 

কতই এ হেন স্বতির লহরী 
উঠিতে লাগিপ প্রাণ-মন ভরি, 
ভূতল আকাশ যে দিক্ ঠেরি। 
পুনঃ এল দে ণবান যৌবন, 
পুনঃ সে ছুটিল মলয়-পবন, 

কামিনী-কুন্মে পুনঃ শিহরি । 

ইন্ড্রিয়-উত্তাপে উন্ন তর আশা) 
ধন-ষশ-লোভে বিজয়- পপাসা, 

আবার যেমন প্রাণে জুড়াই । 

যাহার আদরে বাল্য সুখে যায়, 

যৌবন-আরসে হ।রায়ে যাহায়। 

কবিতা-নুধার আশ্ব'দ পাই ॥ ” 

কতই আগের ন্ুখ ভালবাসা, 

কতই আকাজ্ষা কতরূপ আশা, 

ফুটে উঠে প্রাণে -বদিকে চাই। 

চিত্ত-বিকাশ। ২২৯ 
এখন একত্রে কৃ একে একে, 
অনিষেষ চক্ষু আনন্দ পুলকে, 
হঘয়-মৃকুরে ভেরি পদাই ॥ 
আগেকার মত যেন হেরি সব, 
আগ্েকারি মত পশ্ু-পক্ষি-রব, 
আগেকারি মত করি শ্রবণ; 
জুড়াতে পল্াণ ইহার সমান, 
নাহি কিছু আর, নাহি কোন স্থান.. 
চির-তৃপ্থিকর মধুব এমন । 
মহামহিমাময় হয় ষদ্ধ স্থান, 
দ্বারুণ উত্তাপে জলে বায় প্রাণ, 
তবুও সে দেশ স্বদেশ যার । 

তাছার নয়নে তেমন সুন্দর, 
মনোহর স্থান পৃথিবী সাগর, 
নাহিক ভূতলে কোথাও আর ॥ 
কে আছে এমন মানব-সমাজে, 

হদি-তন্ত্রী যার আনন্দে না বাজে, 

বছদিন পরে হেরি হ্বদেশ। 
না বলে উল্লাসে প্রফুল্ল অন্তরে, 
প্রেমভক্তি-মো হ-অহ্ছরাগভরে, 
এই জন্মভূমি আমার দেশ 
তুমি বঙ্গমাতা এত হীন-প্রাণা, 
এত যে মলিনা এত দীন-হীনা, 
তোযাব (ও) 'সম্তান শ্বদেশে ফিরে! 
হেরে তব মুখ মনে ভাবে সুখ, 
প্রাণের আবেগে হইয়া সোৎম্থক,, 

নিজ জন্মদেশ আনন্দে ভেরে | 
হে জগৎপতি এ দ্বাস-মিনতি, 

রেখ এ দয়! বঙ্গমাতা প্রতি, 

বঙ্গবাসী যেন কখনও কেহ। 
যেখানেই থাক্ যেখানেই যাক্, 
যতই সন্মান যেখানেই পাক্, 
ন! তুলে ত্বদেশ-ভকতি স্সেহ ॥ 

কি স্থখের দিন । 

কি সুখের দিন মনে পড়ে আজ, 
আনন্দ-নিঝর হৃদয়ে বয়, 

হ'ল বহু দিন আক্ত (ও) তৃলি নাই, 
এখনও সে দৃষ্ত তেমনি রয়। 



২২২ হেমচন্দ্রের গ্রস্থাবলী। 

শৈশব-সময় বর্ষ বার তের, 
বয়ঃক্রেম বুঝি হইবে খন, 

জন্মিয়া অবধি একদিন তরে, 

জানি না কথন দ্বঃখ কেমন । 
তখন (ও) পৃজার্থ সেই মাতামহ, 
স্মেরর মত উন্নত শরীর, 

মাতা পিতা আদি বন্ধু নর্বজন, 

সে গিরি আশ্রয়ে আছেন স্থির । 
সুখে হাসি খেলি স্থখে আসি যাই, 

স্থথেতে ভাসিয়। করি ভ্রমণ, 
জে পূর্ণ ধরা শৃন্ত সুথে ভরা, 

সুখের (ই) প্রবাহ ভাবি জীবন । 

আদরে লালিত আদরে পালিত, 
মাতাম'র আর ছিল না কেহ, 

অগত্যা তাহার আমাদের (ই) প্রত্ঠি, 

ছিল আশৈশব অধিক ন্নেহ। 
আশায় নির্ভর করিয়া আহলাদে, 

। জানাইলে তায় মনের সাধ, 
কখন অপুর্ণ থাকিত না তাহাঃ 

পুরাঁতেন তিনি করি আহ্লাদ । 
বৎসরে বৎসরে শারদীয় পূজা, 

হইত আলয়ে আনন্দ সহ, 
কতই আনন্দ পেয়েছি তখন, 

মাসাবধি করি ধরি উৎসাহ । 
আসিত প্রত্যহ প্রতিম। দেখিতে, 

কত ছুঃখা প্রাণী প্রফুল্ল-মুখে, 
নব-বস্ত্রে সবে নিজে নিজে সাজি, 

সাজায়ে বালিকা-বালকে সুখে । 

সে আনন্দ-ছবি তাহাদের মুখে 
হেরি কত বার সংশয়ে ভাবি, 

করি বেশী শোভা-- প্রতিমার কিবা 
তাঁদের প্রফুল্ল মুখের ছবি। 

আসে যায় হেন কতই দর্শন, 

গ্রাম-পলীবাসী কতই আসে; 
ভিক্ষুক যাচক গীত-বাগ্-কর, 

অতিথি অভ্যাগত কত 1ক আশে। 
ক্রমে গৃহাগত আত্মীয়-স্বজন, 

কলরব-পূর্ণ সতত আলয়, 
প্রিয় সম্ভাষণ মধুর আলাপ, 

গৃহের সর্ব ধ্বনিত হয়। 

সদা হষ্টমতি কুটুম্ব-জ্ঞে়াতি, 
আমোদে প্রমোদে রত সদাই, 

সর্বপরিজন আননে মগন, 

নিরানন্দভাব কাহার (ও) নাই ! 
সে আনন্দ-মাঝে আমি শিশুমতি, 

সদ! হেসে থেলে সুখে বেড়াই, 
ধনী কি দরিদ্র প্রতিবেশী-ঘরে, 
আমার প্রবেশ নিষেধ নাই! 

সে কালের প্রথ। রামায়ণ গান, 

অপরাহে শুনি মোঁহত হয়ে, 
সমুদ্র-লজ্বন, পুষ্পকে গমন, 

শুনি স্তব্ধ হয়ে বিস্ময়ে ভয়ে. 

নিশিতে আবার শুনি যাত্র! গন. 
সমস্ত রজনী জাগিয়। থাকি 

গুনি সে আখ্যান না ভুলি কখন, 
হৃদয়-ফলকে লিখিয়া রাখি : 

ষাট বর্ষ আমু ফুরাইতে যায়, 
সে সুখের দিন কতই গিক়াছে, 

আজি ত সে দিন তুলেনি হৃদয়, 
সে সুখের স্বাদ আজ ত আছে, 

জননীর স্তন ক্ষীরের আম্বাদ, 
একবার জিহ্ব! জুড়ায় যার, 

যে জেনেছে বাল্যক্রীড়ার আহ্লাদ 
জগতে কিছু কি চায় সে আর? 

ররর * ৮ 

ধনবান্। 

ধনবান জনবান্ ধরণীর ফুল, 
বিন! ধনী কে অবনী সাজাত এমন? 

কে পরাত ধরা-অঙ্গে এত আভরণ? 

প্রাসাদমন্দির-মাল। স্বরগে অতুল? 
কাশ্মীর-ভূধর-শিরে ষক্ষ-সরোবর 

অচ্ছোদ যাহার নাম কাদশ্বরী প্রিয়, 
কে সেথাঁনে বিরচিল ক্রীড়াবন স্বীয়, 

ধনী যদি না থাকিত পৃথিবী-ভিতর ॥ 
তাজ অট্রালিক। চথে কে দেখিত আজ, 

ষার শোভা 'দেখিবারে ধরা-প্রাস্ত হ'তে 
প্রতিদিন কত লোক আসে এ ভারতে, 

অমূল্য গ্রাসাদ-রত্ব অবনীর মাঝা: 
বিনা ধনী স্ুথকর শিক্গের প্রবাহ) 



থাকিত না ধরাতলে বিদ্ভার আহ্লাদ, 

জানিত ন। নরচিত্ত সাহিতা-আ স্বাদ, 
কি আনন্দকর[চিত স্থথে অবগাহ। 

উজ্জ্বল ধরণী-মঙ্গ ধনীর উদয়ে, 

রবি-ছটা সম ছটা তাদের প্রকাশে, 
একজন ধনী ষদ্দি হয় কোন দেশে, 
চিরদীপ্ত সে অঞ্চল তার দীপ্তি লয়ে । 
কোনকালে ছিল আরে ভারত মণ্ডলে 
ভবানা অহৃল্য বাই মর্িল! দু'জন 
,আজ (ও) দেখ তাহাদের নামের কিরণ 
জাগায়ে ব্বদেশ-খ্যাতি জগতে উজ্জ্বলে । 
কত হেন লব নাম প্রতি দেশে দেশে, 
ধনবতী ধনবান্ ক্বদেশ-কলাণ - 
সাধন করিয়া নিত্য লভিয়া সম্মান, 

কনীম ত্বদেশ পূর্ণ করিছে স্ববশে। 

সাধিতে জগংহিত ধনীর জন, 

বিধাতা তাদের হস্তে দিয়াছেন ধন, 
জগতের স্মমঙ্গল করিয়া মনন, 

এ কথা যে বুঝে মক্ত্যে দেবতা সে জন; 

নিত্য স্মরণীয় দেই মহাত্মা! ভূতলে ; 
কত ছুঃখী প্রাণী-জ্বালা করে নিবারণ, 
জগতের কত হিত করে সে সাধন, 
সে কথা ভাবিলে প্রাণ আপনি উথলে। 
পরের হিতার্থ ধন ন1 বুঝে যে ধনী, 
নিজ স্বার্থচরিতার্থ সদা বাগ্ছ। করে, 
পরহিত ভাবে না ষে মুহূর্তের তরে, 

সে জন দুরাতআ্সা অতি জগতের গ্লানি ! 

বিধাতাঁর বর-পুক্র ধনী এ ধরাতে, 
দেবতা হইতে পারে ইচ্ছা যদ্দি করে, 
ইচ্ছা করে ষেতে পারে নরক-ভিতরে, 
স্বর্গনরকের দ্বার তাহাদের হাতে । 
মহীতে মহীপ-বুন্দে ধনীর প্রধান, 
দৈব-ঘটনায় আঁজ মহীপতি তার, 

আবার চক্রের গতি হলে অন্তধার!, 
পশিয়া ধনী মণ্ডপে হবে শোভামান । 
ধনীরাও সংসারের সুথ-ছুঃখমল, 

যে ধনী না বুঝে ইহা ভ্রাস্ত-পথে যায়, 
ধরার কণ্টক সেই ; ষে বুঝে ইহা, 

ফুটে রয় ভবময় শোভায় অতুল ।-_- 
খনবান্ জনবান্ ধরণীর ফুল। 

চিত্ত-বিকাশ। ২২৩ 

ভালবঝাম! । 

ভালবাসাবাসি এত পৃথথিবী-ভিতরে, 
সে তৃষা 'মটে নাকেন আমার অন্তরে ? 
বাল্য হ'তে নিরস্তর খু'জিয়। বেড়াই, . 
প্রাণ জুড়াবার সখ! তবু নাহি পাই 
কারে ভালবাসা বল, কিবা ভার ধারা? 
কি পেয়ে প্রাণের তৃষা মিটাও তোমরা ? 
পিতা ভালবাসে কন্তা পুত্র আপনার, .. 
্বামী ভালবানে ভারা প্রিয়তম! তার । 

ভাই ভালবাসে ভা(ই)য়ে সোদরা৷ সোদর, 
প্রতিপালকের ভালবাসে পোষ্য তার, 
আশ্রিতে আশ্রক্দাতা ভাবে আপনার, 
প্রণযিনী প্রণয়ীর হৃদয়ের হার। শর 
এ যে ভালবাসা-ভর। দেখি এ সংসার, 

ভালবাসা নয় ইহ স্বার্থের বিকার, 
ন্েহ দয়া মায়া আর যাহা কিছু বল, 

ভালবাস! কিন্তু তবু নহে এসকল! 

প্রাণে প্রাণে বিনিময় ভালবাদ। সেই, 
সে ভালবাসা ত হেথা দেখিবারে নেই,. . 
কত জনে হাতে তুলে দিয়েছি তাহায়, 
সে ত নাহি প্রাণ তার দিয়াছে আমায় ॥: 
আমি চাই এক জীউ এক তৃষা মন, 
এক চিস্তা এক দৃষ্টি একই শ্রবণ, ূ 
এক ব্রাগ অনুরাগ একই মনন, 
ছুই দুই ঘুচে গিয়ে একত্র মিলন । 

অনন্ত মনের গতি, 
অনন্ত কল্পনা-স্বতি 
অনন্ত আকাজ্ষা আশা, 

অনস্ত প্রাণের তৃষা, 

এক জ্ঞান এক ধ্যান একই স্বপন, 

তার(ই) নাম ভালবাস! ছুজনে মিলন ! 
এক প্রাণ দুই দেহ, 

অভেদ শক্রেত ম্েহ, 

অভেদদ আচার ভক্তি, 
ছুই দেহ এক(ই) শক্তি, 

পাষাণে পরাণ গাথা, একাত্ম। জীবন, 
এ ভালবাসারে মোরে দিবে কোন্ জন! 
এই ভালবাসা-আশে উন্মত্ত হইয়া, 
লজ্জা! ভয় লোকনিন্দ সব তেক্সা গিয়াঃ 
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পরাঁণে পরাণে তার হইতে সমান 
অনেকের হাতে সপেদিয়াছি পরাণ। 
কতজনে কতবার সোদর অধিক, 

, জুড়ায়েছি হদয়েতে ভাবিয় প্রেমিক, 
৫ বৃশ্চিক-দংশন ছয়ে ফিরিযাছি শেষে, 

কেঁদেছি রজনী দিবা যাতনার ক্লেশে। 
কতবার কতজনে কের ভূষণ 
করিয়৷ রেখেছি বুকে ভাবিয়া! রতন, 
ছি'ড়িয়া ফেলেছি শেষে বু'ঝয়া স্বপন, 
করেছি কতই তগ্-অশ্র বিসর্জন; 

ভালবাস। বলি যারে পরাণে ধেয়াই, 

সেভালবাঁসারে হার কোথা গেলে পাই ? 
পরাণের বিনিময়ে পরাণ বিকাই, 
এ ভালবাসা কি তবে পৃথিবীতে নাই? 

ক একি উ03িডে 

অতৃপ্তি । 
বিধাত। হে নাহি ছ্বনি, প্রাণে কেন হেন গ্লানি, 

মাঝে মাঝে বিরক্তি উদয় 
থাকিতে এ ভবনিধি, পরাণে কেন এ ব্যাধি, 

বল বিধি বল হে আমায়। 
আজ নয় নহে কাল, এই ভাব চিরকাল, 

কেন মম হেন তিক্ত হয়। 
কিছুই না ধরে মনে, অসাধ্য সদাই প্রাণে, 

কিছুতেই সাধ নাহি রয়। 
আমোদ-প্রমোদ হাসি, সব(ই) যেন যায় ভাসি, 

কিছুতেই মন নাহি বসে। 
নিকটে প্রাণের মিতা, শুনায় রসের গীতা, 

তাহাতেও চিত্ত নাহ রসে 

স্থৃত সুতা মেভরে, চিবুক তুলিয়া! ধরে, 
কঃ ধরি কোলে বসি হাসে। 

তাতেও চেতন! নাই, সে দিকে না ফিরে চাই, 
বেন কোন অমঙল ত্রাসে। 

এ জতৃপ্তি কেন সদা, ধন যশ কি প্রেমদ্বা 
কিছুই সম্তোষকর নহে। 

নাহিক আকাঙ্ষ! আশা, নাহিক কোন লালসা, 
পরাণ যেন সদ শুন্ত রহে। 

[খে ব্যঙ্গ পরিহাস, স্বদে খেদ বারমাস, 
কত্তসম লুকাইয়া চলে; 

হেমচস্ত্রের গ্রস্থাবলী। 

বাহিরে আলোক-পূর্ণ, হৃদয়ে অঙগার-চুণ, 
প্রাণে সদা বহ্িশিখা জলে । 

কেন হেন তিক্ত প্রাণ, দিলে মোরে ভগবান্, 
এ আখ-জগতে তোমার | - 

নাহি কি কিছুই তায়, . মম সাধ মিটে যায়, 
কোন হেন স্থনার স্থতার। 

ফুলতরু কত জাতি, কত বর্ণ কত ভাতি, 
আছে এই জগত্মগুলে। 

ধরা শূন্ত শোভাকর, কত পণ্ড পক্ষী নর, 
শৈবাল মৃণাল মীন জলে । 

আকাশে টাদ্দের শোভা, জগতের মনোলোভা, 
মনোহর তারকা ঝলকে । 

যেটি মনে ধরে যার, সেটি আদরের তার, 
চিরকাল এই ধার লোকে । 

উদ্যানে কাহার (ও) সাধ,কুন্থমে কারে৷ আহ্লাদ, 
কারো সাধ প্রাসাদ-ভবনে । 

কেহ ব। পাখীর গান, শুনিয়! জুড়ায় প্রাণ, 
কেহ মুগ্ধ সঙগাত-শ্রবণে । 

কেহ ভূলে চিত্রপটে, কেহ ব| কবিতা-পাঠে, 
কারে! মন সৌন্দর্যে মগন । 

কেহ সখী ধনার্জনে, কেহ সুখী ধনদানে, 
কারে। সাধ সমৃদ্ধি-সাধন। 

কেহ রত বিএ।ভ্যাসে, কেহ বা বেশবিস্তাসে” 
বিলাস-বাদনা করে কেহ । 

ভোগসুখ কেহ চায়, কেহ অনাদরে তায়, 

খনে যায় তেয়াগিয়! গেহ; 
হেনরূপে সর্বজন, কোন না কোন বন্ধন, 

হৃদয়ে বেধেছে সুখ-আশে | 

পূর্ণ করি সেই আশা, জুড়াক় স্বদি-পিপাসা, 
অকৃল সাগরে নাহি ভাসে । 

আমারি ত্বদি কেবল, ছায়া-শৃন্ত মরু-স্থল, 
কোন বাসনায় বন্ধ নয় | 

এত শোভা ধরখীতে, কিছুই নাধরে চিতে, 
শৃন্ত প্রাণে দেখি সমুদরয়। 

কি হেতু হে ভগবান্, দিয়াছ এমন প্রাণ, 
সুখের সাগরে সবে মজে । 

স্থলে জলে তৃমগুলে, স্থথের লহরী চলে, 
কিসে স্থখ আমি মরি খুঁজে। 

সয়েছি অনেক দিন, সব আর কত দিন, 
দিনে দিনে ডুবি হে পাথারে 



গতর এ প্রাণ হরি, 

এষাতন। দিও নাক কারে। 

 স্বত্যু | 
কে আসিছে অই আধার-বরুণঃ 
লৌহদগ্ড করে করিয়া ধারণ! 
জ্বলস্ত বিদ্যুৎ নয়নের ছটা, 

দেহের বরণ ঘোর ঘন-ঘটা, 
চুপে চুপে আসি ছায়ার মতন, 
ুমূর্রুপ্রাণীরে করে নিরীক্ষণ 
মৃত্যু-শয্যাশায়ী-শিয়রে দাড়ায়ে, 

নিজ গণ্ড তার শরীত্র ঠেকায়ে, 
বলে “ওরে আয়, আর দেরী নাই, 
আয় সঙ্গে মোর, আমি নিয়ে যাই, 
যে দেশে নাহিক স্থূর্য্য চন্দ্র তারা, 
যেখানে দেখিবি অদেহী যাহারা, 
কোথা এবে তোর বয়স যাহারা, 

যাহাদের পেয়ে হয়ে জ্বানহাঁরা, 

যৌবন-মদির! পিয়াছিলি রঙে, 
কৌতুক, বিলাস, ব্যসন-তরঙ্গে, 
ভাবিতিস্ ধরা সরার মতন), 

এখন তাদের কীদিছে ক-জন চা» 
দেখ একবার এই শেষ দেখা, 
যাদের চিত্র তোর প্রাণে লেখা, 

বাদের পাইয়া মনের মতন, 
সাজাইলি তোর ভবশ্নিকেতন, 

পুত্র-পীন্ররূপ ভবরত্ব-চয়, 
কোথা রবে এবে সেই সমুদয়? 
দেখে নে রে তোর দ্ষেহময়ী মায়, 
( আর কত চথে দেখিবি না হায়, ) 
কাদিছে এখন হয়ে দিশে-হারা, 
ধরায় পড়িছে পাগলিনী-পারা, 

সেও যাবে ভূলে কিছু দিন পরে; 
কদাচিৎ যদি কু মনে করে। 
অই দেখ, তোর প্রাণাধিকা নারী, 
বারে লয়ে তুই হলি রে সংসারী, 
তোর মুখ চেয়ে করিছে ক্রন্দন, 
নিষ্পন্দ নির্বাক পাষাপ যেমন ; 

২৯..০৩৩ 

এ হুঃখ ঘুচাও হরি, 

চিত্ত-বিকাশ । . ২২৫, 

কিছু কাল পরে সেও রে ভুলিবে, 
ফিরে এলে কাছে চিনিতে নারিবে । 
দাড়ায়ে শিয়রে, হারায়ে সংবিৎ, 
অই যে তোমার প্রাণের সহ, ্ 

ধারে কাছে পেলে আর সবে ফেলে? 
থাকিতে দিবস-রজনী বিরলে, 
কত দিন যনে রাখিবে তোমায়, 
তুলিবে যে দিন পাবে অন্ত কায়। 
এই ষে রে তোর গৃহ-অট্টালিকা, 
মঠ, অশ্বশালা, তোরণ, পরিথ!, 
এ নাটমন্দির, হৃদ, পুফরিণী, 
বিচিত্র চক্রিণী পতাকাশালিনী, 
কোথ! রবে সব মুদদিলে নয়ন, 
কে ভোগ করিবে এ সব তখন ? 

তুই নিজে যাবি ভুলিয়া সকলি-_ 
দারা, পুক্র, সথা, এ ধরামগুলী, 
ধন, মান, যশ, এই্বর্য্য, বিভব, 
দয়া, মায়া, ম্েহ, জনকলরব, 

একাকী উলঙ্গ সঙ্গে যাবি মোর, 
কিছুই সঙ্গেতে যাবে নারে তোর । 
এই সব তরে হয়ে চিস্তাকুল, 

আজন্ ঘূরিলি যেন ব৷ বাতৃল, 
সকলি ফেলিয়া যেতে হ'ল এবে, 
কার ধন, হায় । এবে কেবা নেবে। 

সব(ই) ফেলে গেলি সব বিলাইলি, 
পথের সম্বল কিবা সঙ্গে নিলি !” 

আচম্িতে নাভিশ্বাস দেখা দিল, 
মৃত্রু-শয্যাশায়ী নয়ন মুদ্দিল, 
ধীরে ধীরে মুখ হইল ব্যাদান, 
সেই পথে প্রাণ করিল পয়াঁণ, 
ফুরাইল এক জীবনের জীবন, 
ভাঙ্গিল ভবের একটি স্বপন) 
দিবস-রঞনী কত হেনরূপ 

শুনিছে মানব শমন-বিদ্রপ ) 

দেখিছে নয়নে কত শত জনে, 

মরে ফুরাইছে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে, 
তবুও কিবা যে মায়ার বন্ধন, 
সে কথা কাহার (ও) থাকে না স্মরণ 
কার সাধ্য বুঝে সংসার-রচনা? 

ধন্য বিধি! মায়'জন-করপনা 



২২৬ 

শিশু-বিয়োগ | 
এ কি শুনি, কার কারা হেন নিদারুণ, 
বুঝি বা জননী কোন হয়ে শৃন্ত-কোল 
কানিতেছে হেন রূপে করি উতরোল, 
দিবানিশি কেঁদে চক্ষু করেছে অরুণ ! 
কেন হেন ভগবান্ হূর্বল মানবে, 
কর দগ্ধ চিরদিন শোর্কের অনলে, 
এ কি খেল খেলাও হে এ ভবগুলে, 
ভাসাইয়! নর-নারী ছুঃখের অর্ণবে ) 
কি পাপ করিল শি৭ু এই অল্পকালে, 
অনাহারে মৃত্যুমুখে নিক্ষেপিলে তারে ? 
হল না দয়ার পাত্র তোমার বিচারে? 
কেন কর্মভূমে তবে তাহারে পাঠালে? 
না না,কিব) কোন পাপ ছিল না উহার, 

মাত। পিতা পাতকের (ই) শুধু এই ফল, 
কেন তবে দেখাইলে তারে 'এ ভূতল, 
নির্দোষ জীবন কেন করিলে সংহাঁর। 
অথবা সে পূর্ধবজন্মে ছিল মহাতপ! 
তাই তারে ন1 ছু'ইতে ধরণীর ক্লেদ, 
সকালে সকালে তারে করিলে উচ্ছেদ) 

ভালবাস! জানাইতে করিলে হে কপা! 
এই যদি ছিল মনে ওহে দয়াময়, 
কেন তবে মায়ে তার দিলে গর্ভক্লেশ, 
কেন আশ। দিয়ে বুকে ছুরি দিলে শেষ, 
প্রভু, এ তো করুণার কাধ্য কতু নয়। 

একবার মার মুখ চেয়ে দেখ তার, 

কি ছিল বা গত নিশি কি হয়েছে এবে, 

ডাঁকিছে তোমায় দেব পূরাতে অভাবে, 
সে শক্তি ব্রহ্মাগুপতি নাহি কি তোমার? 
সে শক্তি না থাকে ষদি আপনিই এস, 
কোল শোভা কর তার শিশুরূপ ধরি, 
তুমি ত সকলি পার ব্রস্বনাথ হরি, 
কেন না এরূপে আসি অভাগীরে তোষ? 
বুঝি না তোমার দেব ভবলীলা-খেলা, 
এরূপে কেন বা! জীবে হাসাও কাদাও, 
কেন মার কেন কাট কি সাধ পূরাও, 
আচার-বিচার ক যে কেন বা এ খেলা? 
জানি তুমি আছ সত্যব্যক্ত চরাচরে, 
সত্য তুমি দয়াময় বুঝিতেও পারি, 

গন্থাকী। 
পিট ৮ 

ভবের রহন্ত শুধু বুঝিবারে মারি, 
নিষ্ঠুরতা হেরি তায় পরাণ শিহরে। 
দয়াল নামটি নাথ বড়ই মধুর, 
কলঙ্ক হেরিলে তার প্রাণে ব্যথা পাই, 
তাই জিজ্ঞাসিছি এত, ক্ষম হে গৌঁসাই, 
মনের এ ঘোর ধাধা ভেঙ্গে কর চুর! 

আগুরি০৮ এলেও 

ব্রজব ক । 

স্চারু শ্বন্দর বিনোদ বায়, 
কে সাজালে তোমা হেন শোভায়ঃ , 

নয়ন বঙ্কিম কিবা সুঠাম, 
চারু গ্রীবাভঙ্গী ঈষৎ বাম, 
ভালে তূরধুগ আকর্ণ টান, 
অপাঙ্গভঙ্গীতে চমকে প্রাণ, 
মোহন মূরতি চিকণ কালা, 
রূপের ছটায় জগ উজ্জল । 
মুখে স্ব হ।সি অলক সাজে, 
মধুর মুরলী অধরে বাজে, 
শিখিপুচ্ছচূড়া ঈষৎ বাঁকা, 
ললাটে কপোলে তিলক মণকা, 
নব-ঘনঘটা! দেহের কান্তি, 
দেখিলে নয়নে উপজে ভ্রান্তি, 
গীতধড়া অ1টা কটিতে তায়, 
মেঘেতে যেন বিজলী খেলাক্স। 
বক্ষঃ সুবিশাল কটি স্ুক্ষীণ, 

মনোহর বপু উপমা-হীন, 
ভুজদণ্ডলতা রনি মুণ'ল, 

করপদতল-ছট| প্রবাল । 
বন-ফুল-ম।লা গলায় সাজে, 

চলিতে চরণে নৃপুর বাজে, 
নটবর-বেশে রপিক-রাজ 
সদাই বিহরে নিকুঞ্জ-ম1ঝ, 

সুগন্ধ সৌন্দর্যো সদা বিহ্বল, 
সদা রঙ্গ-রসে ক্রীড়াকুশল, 

কদ্ঘ্বের তলে মুরলী-এখে, 
ভ্রিভঙগ-ভঙ্গীতে দাড়াবে সুখে, 
ৰাশরীর রবে শিখী নাচায়, 
বাশরীর রবে েন্ু চরায়, 



বাহার মধুর ৰাশীর গানে, 
যমুনার জল চলে উজানে, 
ব্রজের রাখালে অতুল রূপ 
দিয়ে সাঁজায়েছে জগংশ্ভূপ, 
হেন কালরূপ আর কি আছে? 
এখন(ও) নাচিছে নয়ন-কাছে, 
প্রেঘভ:ক্ত-পথ বিলাতে লোকে, 
যার হৃদ পূর্ণ হয় আলোকে, 
এ মৃরতি যার 'মনে উদয়, 
সে'জন কথন মান্থষ নয়! 

কবিত। সুন্দরী! 
অশোকের তলে, যেন শশী জলে, 

হেন রূপবতী নারী, 
ভাবিহে একাকী, করে গণ্ড রাখি, 

অপূর্বব শোভা প্রসারি। 
স্থনিবিড় কেশ, চাকি পৃষ্ঠদেশ, 

ছড়ায়ে পড়েছে এলা, 
ঘুরিছে ফিরিছে, উদ্ভিছে পড়িছে, 

পবনে করিছে খেলা । 
আসন কোমল, 

বসেছে চরণ মেলি; 
রাঙ্গা! পদতল, করে ঝলমল, 

তক-দেহে আছে হেলি। 
করী-শুণাকার, ক্ুমে লধুতরঃ 

উর জিনি সুকদলী। 
নিতম্ব পীবুর, তন মনোহর, 

অন্ফ্ট কমল-কলি। 
ভ্রিবলী-অস্কিত, ক স্থশোভিত, 

পকবি ওঠ|ধর। 
[সন্দরে মার্জিতঃ মুক্তার মত, 

দস্তপ।তি খোভাকর । 

শ্রবণ-কুহর, মদনের £গড়, 
বাশরী সদৃশ নাস।]। 

শ্বেতান্তর বরণ. শোভ1 মনোহর, 
থঞ্জন-নয়ন-ভাস।। 

পুষ্প থরে থর, শোভা মনোহর, 
1খা এক শিরো পরে, 

নব-তৃণদল, 

হ তদ 

নি বব 

& & ১2 
৬০ নি 

হু) 

ধন নম্বম দোলে, ্ পবন-হিলো হল, 

বৈসে বামা গণ কষ্ষে। 
ভালে ভালে পাখী, নানাবর্ণ ফাখি, 

করিছে মধুর গান) 
থেকে থেকে থেকে, ভালে অন চেলে 

কেহ ধরে উচ্চ তান। 
মন্দ মন বায়, তরু-অঙ্গে ধায়, 

পত্র কাপে থর থর); 
পবন-হিল্লোলে, পল্লপবেরা দোলে, 

শব হয় মর মর। 

তন মনোহর, 
আবৃত রঞ্জিত লোমে, 

অন্ভয় পরাণে, ঘুরে সন্নিধাতন, 
অবিরত সুখে ভ্রমে, 

হরিণী সুন্দরী, শিশু কাছে কত্ি, 
ভ্রমে নৃত্য করি স্থথে। 

করিণী স্ুৃখিনী, তুলে মণানিলী, 
দেয় নিজ শিশুমুখে। 

গাভী বৎস চরে, হাম্বা রব করে, 
কেহ না দেখিলে কায়। 

কন বনচর, 

চরিতে চরিত, চমকিত-চিতে, 
তৃণ-মুখে স্বগ যায়। 

ভ্রমে নীল-গাই, প্রণে ভয় নাই, 
অদূরে অথবা দুরে। 

বিচরে চমরী, লোমশী সুন্নী, 
বনমাঝে ঘৃরে ঘৃরে। 

সেথ| পরকাশে, প্রমত্ত উল্ল।সে, 
কৰি-প্রির খতুচয়, 

বসন্ত, বনুষা, সরস সুষমা, 
শরৎ সৌনর্যময় ! 

নিকটে উদ্যান, অতি রমা স্থান, 
দেখত গন্ধর্ব ভূলে ; 

সুগন্ধামোদিত, সদা সুশোভিত, 
নানা! জাতি তরু-ফুলে। 

ফুলে রেণু-গায়, সদ] অমে তায়, 
মন্দ মন্দ সমীরণ ; 

আকাশে সৌরভ, খাটাতে সৌরভ, 
স্থগন্ধ বষে যেমন । 

গাছে মধু ক্ষরে, লতা-পত্রে ঝরে, 
উড়ে ভূঙ্গ মধুকর। 



২২৮ হেমচঝ্জের গ্রস্থাবলা 

.স্থষযমা নস্াণ, ভরিয়া! উদ্ভান, 

গন্ধে ভর] সরোবর | 
সে সব উদ্যানে, মহিমা! কে জানে, 

'নত্য চন্ট্রে।দয় হয়: 

নিত্য 'ষযাল কলা, শশাঙ্ক উজলা, 

| চির-ক্যোৎস্সা ফুটে রয়। 
ভ্রমেবত সথা,. . " অগ্সর-বনিতা, 

গীত বাছ্ধ নৃত্য করি 

কত নির সনে, নিঝর-দপণেঃ 
নিজ নিজ বিশ্ব হেরি। 

কত বনদ্ববে ফুল-ঘ্াণ সেবি, 

ভ্রমে সাঙ্জি ফুল-সাজে, 
নর্তন বাদন, রত সর্বক্ষণ, 

সে দেব-কাঁনন-মাঝে । 
নাঁচিয়৷ গাহিয়া, পুলকে পৃরিয়া, 

এর! সবে মাঝে মাঝে; 
প্রেম-ভক্তি-ভরে, পুলকেতে পরে, 

আনন্দে বামারে পূজে । 

মিলি রস নয়, করে অভিনয়, 
বামার গ্রীতির তরে; 

বীর রৌদ্র হাস্য, করুণার দৃশ্ঠ, 
নয়নে তুলিয়া! ধরে। 

সব রস “যন, মৃত্তিমান্ হেন, 

হৃদয়ে প্রত্যয় হয়; 

ক্রোধ ভয় আদি, মথে বামা-হৃদিঃ 
কতু অশ্রুধারা বয়। 

হেনরূপে কোঁলঃ নবরস মলি, 

ক'রে সমাদরে রাখে; 

ক্রীড়া-সমাপনে, তৃষিত-নয়নে 

বামারে ঘেরিয় থাকে । 

সে বামারে :ঘরি বসিয়াছে হেরি, 
মহাপ্রাণী কত জন। 

ভনিমেষ নেত্র, নাহি পড়ে পত্র, 

হেরে সে রাঙ্গাচরণ। 

কত খযি নর, মহা! জ্যোতিধরঃ 
বসেছে বামারে ঘেরে; 

তবদেশী বিদেশী, কতই যশস্বী, 
কেবা সংখ্যা! তার করে। 

সেখানে বসিয়া, জ্যোত ছড়াহয়াঃ 
মহাকবি খষি ব্যাস । 

নব-প্রভাকর- সম ছটাধর, 
বান্মাকি সেথা প্রকাশ । 

কবি কালিদাদ, সুবাসম ভাষ, 

বাণী-বর-পুত্র যেই; 
অমরের ছবি, সেক্ষপীরনর কবি, 

বিজলী যেন থেলাই! 

ধরণী উজলি, বুধের মণ্ডলী, 
বসে সেথা স্তরে স্তরে : 

নিজ যন্ত্র ধরে, সুধা কণন্বরে, 
সে চরণ পুজা করে। 

দেবমনোলোভা, হেরি সেই শোভা, 
কার নাবামনা করে। 

এ যশোমালার়, পরিতে গলায়, 

রাখিতে হৃদয়ে ধরে। 
অফ়ি নিরুপমে, মম হদি-ধাঁষে, 

বাসনা আছিল কত) 
তব আরাধনা, তোমার সাধনা, 

কবির জীবন-ব্রত। 
ভূলে নিজভ্রমে, বৃথা পরিশ্রমে, 

জীবন ফুরায়ে এলো) 

না লভিনু ধন, না সাধিস্থু পণ, 
দুকৃল ভাসিয়৷ গেল। 

এবে নহে সাধে, পড়িয়া বিপদে, 

আবার তোমারে ডাকি, 

হয়ো না নিদয়।, কর দাসে দয়া, 

ভক্ত ব'লে মনে রাখি। 

তুমি ক্ষেমস্করিঃ নিজে ক্ষম! করি, 
ভূল না মায়ের মায়া; 

ক্ষমি অপরাধ, পূরাইও সাধ, 
দিও দেবি! পদছায়া। 



গ্রন্নে ০ক্কার্ধাল্স ভুহিলিলে ৯ 

[ সার রমেণচন্দের মৃত্যু উপলক্ষে ] 
এবে কোথায় চলিলে ? 

প্রথর সুর্যের প্রায় 

উজ্জ্বল করি ধরায় 

এত, দিন ধরালে স্বকার্ধা সাধিলে, 

দেশ অন্ধকার করি কোথায় চলিলে ? 
জগতের হিন-ব্রত 

সাধিতে মনের মত 

ঈশ্বরের কোন্ রাজ্যে উদয় হইলে? 
কোথা ওঠে মহাপ্রাণ কোথায় চলিলে? 

এখন চতভ্ব যথা সে দেশ কেমন? 

কিবা তা স্থল জল 

কি খতু সেথ প্রবল 

কুন্থুমের কি প্ুগন্ধ কেমন কিরণ ? 

কি পাখী সেখানে গায় 
কি বর্ণ, ধঞ্জিত তায় 

প্রকৃতিন কিবা শোভা কেমন গঠন? 

সেক্ষিতি মাঁটার কংবা গঠত কাঞ্চনে? 

বায়ু বহে !ক প্রকার 

ফল-বৃক্ষ কি আকার 

গগনে গাছে কি সেথা চন্দ্র-তারাগণে 1 

দিবাকরে কিবা ভ্যতি 

অনলের কি আন্তি 

জীবের স্থবথের গতি কেমন সেখানে? 

সেথা কি নিঝর খেলে 

সেখানে কি শোভা ঢালে 

নদ নদী টশল-মাল! গিরি-কুঞ্জবনে ? 

যে দেশে প্রাণের সখ! মিলেছে এখন 

দর মাঁয়। কোমলণে সেদেশে কেমন? 

খেলাঁঘরে খেলা সারি 

সেই দেশ লক্ষ্য করি 

বহিতেছে এক প্রান্তে ছুর্বহ জীবন 7 

একাকী যাইতে হয় 

(থকে থেক তাই তয় 

(তোমারে নুধাই তাই বল বিবরপ-. 

থর ১০ 

যেতে পথ কি প্রকার 
আলো কিংব! অন্ধকার 

আছে কি কণ্টক কিংবা ভুজঙ্গ-গর্দন ? 

স্থে কি ক্রেশেতে সেথা হয়েছ উদয়? 
পথে পেয়েছিলে তরু? 

কিংবা পথ শুধু মরু 
একা যেতে ক্লান্ত হ'লেকি করিতে হয়? 

যেতে পথে মেলে ফল? 

মেলে কি তৃষ্তার জল? 

প্রাণী তো চীৎকার ক'রে কাদে না সেথায়? 
একাকী অঙ্জানা পথে 

নিঃসগাঁয় মেতে যেতে 

অকল্মাৎ প্রাণে যদি পেয়ে ওঠে ভয়, 
আতঙ্কে শহরি ডরে 

ডাঁকিলে চীৎকার ক'রে 

আসে কি রক্ষক কেহ খভাদয়াময়? 

সথা! ব্দীবনের প্রচেণিকা 
তেদি ভব-কৃহঠেলিক। 

জীবন-গররিখা পারে কিছু কি বুঝিলে » 
ঘেগিজ। নশ্বর কায়া 

' কেন এত জয়া মায়া 

ফুরায়ে যায় কি হাহা এ দেহ ভার্দিলে £ 

জড় জীবে কি বন্ধন 
বে, করিল সংঘটন 

জীবাত্ব| মানব-দ্রেহে কা হ'তে সঞ্চার? 
এ গৃঢ় রহস্য-কথা 

প্রকাশ হয় কি সেথা 

অথবা সেথা ও এই আলো মন্ধচার? 

কাল-অঙ্গে চিহ্ন রাখি 
মভিমীর স্যোতিঃ মাথি 

জ্যোতির্শয় দিব্য-ধামে তুমি তো চলিলে, 
তোমারে হইয়া হার! 

ধরাতে রহিল যারা 

কি সাত্বনা তাহা,দর জুড়াতে রাখিলে ? 
তুমি কোথায় চলিলে? 



ই ... হেষচজেন্ম এহাবলী। 
তোঁমারে পাইলে কাছে জুড়াভ পরাণ, 

কি মধুর মাদকত। রি 
সৌরভের কি দ্গিপ্চতা 

সরস আনন্দভর] কি স্ুধ! আত্রাণ! 
শুনিলে তোমার কথা! 
ভূলিতাম সব ব্যথা! 

শোক দুঃখ ব্যাধ্চিজ্জাল। পাইত নিব্ধাণ, 
কোঁথ। ওহে মহাপ্রাণ করিলে প্রস্থান ? 
হা মিত্র! মিত্রতা তৰ করিয়া স্মরণ, 
বঙ্গভূমি আজি কত করিছে ক্রন্দন; 

কান্দিলে জনমভূমি 
দেখিতে পারনি তুমি 

আজি দেখ দেশময় উঠোছে রোদন, 
রোদনের প্রতীকার 
করিতে পার না আঁর? 

হাঁ সথ! সে ক্ষমতা গেল কি এখন ? 
চালি অশ্রু অবিরত 

£সথ।” বলে ডাকি কত 
নিদারুণ বধিরতা যে দেশে এখন, 

«ন্ গ্রাণে সেথা তৃমি করিলে গমন? 

€কমনে বা ভোল আজ, আবালা প্রণয়, 

একত্রেতে সব হয় 
কোথাও পৃথক্ নর 

বিশ্রণষভভবন কিংবা বিচার-আলয়, 
কত নিরজনে বাস 
কত হান্ঠ পরিহাস 

কত স্থখ-আলোচন! শোক-পরিচয় ; 

মন-কথা বলাবলি 
প্রেমে কত কোলাকুলি 

. ির্টালাপ, শিষ্টাচার কত স্বখসয় ; 
যৌবনে যশের আশা 
একত্রে বিজয়-তৃষা 

ফুগান্তের কথ! যত আজি মনে হয়! 

তুমি রোগে শয্যাপরে 
অন্ধ হয়ে আমি দূরে 

€েখিতে নারিনু সুধু যাবার সময়, 
আত্বারো বার্ধক্য-ক্ দেখিলে না হাঁয়, 

কি জার বলিব সখা চিরম্খী হও । 
স্বভাব দেবের স্চায় 

আর্য্য-দেবতার প্রায় 

মলিন মর্ত্যের তরে তুমি সখা নও? 
দেবলোক হ'তে এলে দেব-লোঁকে ষাঁও 

সেবিবে দেবতাঁচয় 
সেরাজ্য দেবত্বমর 

দেবমাঁঝে দেবতার ভালবাসা লও, 

দেবলোক হ'তে এলে দেবলোকে যাও 

দেবৰাসে দেব-পাশে 

দেবে দেব ভালবাসে 

দেব-ভাবে দেবতারে ভালবাসা দাও, 

দ্বেবলোক হতে এলে দেব লোকে-যাও ॥ 

কত সাধ হয় মনে 

মিলিয়া তোমার সনে 

অঙগি চরাঁচরষয় করি নিরীক্ষপ। 
জীব-স্তরে পরে পরে 
সৃখ-স্ঃখ কিবা ঝরে 

জীষের অনন্ত গতি কিসে সমাঁপন। 
ফলিবে না সে আশ! কি বৃথ। অকিঞ্চন? 

আমার বিশ্বাস এই ৰ 
প্রণয়ের অস্ত নেই 

একবার প্রাণে প্রাণে প্রণয়ে বাধিলে । 
অনস্ত কালেও আর 

পার্থক্য নাহিক তাঁর 
ছুই শ্রোতোধারা যথা একত্র মিলিলে। 

ভূল না ভুল না দ। 
কখনো শখ পনে দেখা 

দিও এই অভাগাঁরে কাতরে ডাকিলে, 
ফুরালে কালের খেল৷ 

অকুলে ভাসিয়ে ভেল! 
ডেকে নিও নিজ পাশে ত্রাসিত হইলে । 

কোথা ওহে মহাপ্রাণ কোথায় চলিলে 
প্রথর সুর্যের প্রাক 

উজ্জ্বল করি ধরায় 
এভ দিন ধরা তলে ত্বকার্ধয সাধিলে 

দেশ অন্ববণর করি কোথায় চলিলে ? 



দশমহাবিদ্য। 
(আীভিন্কান্থয) 

আীহেমচক্দর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। 
পিসি পিশিশিশীশীশাশীশীশীশীশ শী শী শী শশী শাীশীশীশীশাী সপ সপ াশিপিশপ্ীাশীশীশাশিশীপাশশা 

খ্রস্থকারের বিজ্ঞাপন । 

ইহাতে গুটাকত নূতন ছন্দ বিস্তস্ত হইয়াছে । সেগুলি কোনও সংস্কত অথবা প্রচলিত 
বাঙ্গাল! ছন্দের অবিকল অন্থকরণ নহে । আপাততঃ ছ্বই একটিকে কোন কোন সংস্কৃত 

ছন্দের অস্ুরূপ বলিয়া! মনে হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের গঠনপ্রপালী 

এবং লক্ষণ অনুরূপ | 

সেই সকল ছন্দের অক্ষর যোজন এবং আবৃত্তির নিয়ম সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বাঁলবার 

আবশ্ঠকতা নাই ; কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ করিলেই তাহ1 সহজে বুঝা বাইবে। অপিচ-_ 

কতিপর ছন্দের নিম্নভাগে সে বিষয়ে কিছু কিছু আভাস দ্বেওয়। হইপ়াছে এবং ছন্দোবিশেষে 

দ্বীর্ঘ উচ্চারণের স্থান-নির্ণয় জন্ত মাত্রার উপরিভাগে গুরুতাজ্ঞাপক --) এইনপ চিহ্ন প্রদ- 

শিত হইয়াছে । তাহাঁতে অন্ত বিষয়ের শোধন না হউক, সে সকল ছন্দের গঠন বুঝিবার 

এবং করিবার সুবিধা মনে করিয়াছি । গুরু উচ্চারণসুলক ছন্দগুলিসন্বন্ধে এই কয়েকটি 
স্কলকথা মনে রাখা আবশ্যক | সংস্কত ব্যাকরণনিদ্দিষ্ট সকল গুরুবর্পেরই সর্বত্র গুরু উচ্চারণ 

করিয়! কেবল চিহ্ছিত স্থানগুলিতে স্বর এবং ব্যঞ্জনবর্ণের গুরু উচ্চারণ করিলেই চলিবে ॥ 

চিহুগুলিও সেইভাবে প্রয্মোগ কর! হইয়াছে । সংঘুক্তবর্ণের সর্বত্র যথাযথ উচ্চারণ হইবে। 

আর একটি বিশেষ নিয়ম__অকারান্ত পদের অন্তস্থিত অকার, হসন্ত চিহ্ন না থাকিলে উচ্চা- 

রণ করিয়া পাঠ করিতে হইৰে। কেবল কর়টি গুরু উচ্চারণমূলক ছন্দসম্বন্ধে এই নিয়ম 

অন্তর নছে। 

দশম্হাবিদ্ধা লইকা এট এন্স-রিবরচিত ভওয়াতে পাঠকগণ ভাবিবেন না যেও... ত*সনন্ধে 
গ্ুরাণাদির আখ্যান ন সকল স্থানে ঠিক ঠিক অনুসরণ করিয়ছি | বন্তঃ আমি. কবিতারচনার 
পশ্থাস পাইয়াছি, শাস্রিকতা অথবা ₹ চলিত মতের প্রশুদ্কতার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হই নাই। 

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 






